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1. Abstrakt (CZ / EN) 

Předmětem této diplomové práce je právní úprava doménových jmen v Evropské unii. 

Toto téma bylo pojato následovně. V úvodních kapitolách práce je definován pojem a 

význam doménových jmen, jejich struktura a druhy. Následně se práce zabývá 

doménovými jmény z právního hlediska. Hlavní pozornost je věnována doméně 

nejvyššího řádu .eu (.eu TLD), která je popsána z hlediska okolností a důvodů jejího 

zavedení, institucí vykonávajících působnost v oblasti této domény, průběhu registrace 

doménových jmen .eu, vztahů vznikajících mezi příslušnými subjekty, poskytování 

ochrany práv příslušným subjektům a aktuálních statistik využívání domény .eu 

v jednotlivých členských státech Evropské unie. 

Jako hlavní pramen pro sepsání této diplomové práce bylo použito především nařízení 

(ES) č. 733/2002 a nařízení (ES) č. 874/2004. Zásadním zdrojem informací byla rovněž 

pravidla kompetentních institucí vydávaná na základě zmíněných nařízení (ES) a 

jednotlivá rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů o domény .eu. 

Práce popisuje relativně důslednou úpravu domény .eu, a to především jednotlivých fází 

registrace doménových jmen, práv a povinností subjektů způsobilých k registraci a 

držbě doménových jmen .eu a rovněž řízení o sporech,  které ohledně doménových 

jmen .eu vznikají. Současně tato diplomová práce vyjadřuje význam a aktuálnost tématu 

doménových jmen jakožto nepostradatelné součásti dnešního světa. 

 

Klíčové pojmy 

Doména .eu, doménové jméno, registrace doménového jména 

 

The subject of this thesis is the legal regulation of domain names in the European 

Union. This topic has been conceived as follows. Initiative chapters of this thesis are 

focused on defining the concept and importance of domain names, their structure and 

their types. Consecutively, the thesis deals with domain names from a legal point of 

view. The main focus in this work is given to . eu Top Level Domain (. eu TLD), which 

is described in terms of circumstances and reasons for its implementation, institutions 
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performing responsibilities in area of .eu TLD, the process of domain names 

registration, relations between incident entities, providing protection of rights of 

incident entities and the actual .eu TLD usage statistics of the Member States of the 

European Union . 

Regulation (EC) No 733/2002 and Regulation (EC) No 874/2004 have been used as the 

main source for writing this thesis. Also rules issued by the competent institutions on 

the basis of Regulations (EC) No 733/2002 and Regulation (EC) No 874/2004 have 

answered for important source of information as well as particular decisions of ADR 

Arbitration Center for Internet Disputes. 

The thesis represents a relatively comprehensive elaboration of .eu TLD, especially of 

the particular stages of phased registration process, rights and obligations of entities 

eligible to register .eu domain names, domain name disputes and the ADR proceedings. 

At the same time, this thesis reflects the importance and topicality of domain names as 

an indispensable part of today's world. 

 

Key words 

.eu TLD, domain name, domain name registration 
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2. Úvod 

Dle statistických údajů připadá v rámci evropské domény .eu na každou hodinu 370 

nově zaregistrovaných doménových jmen. Z hlediska všech existujících národních a 

druhových domén je toto číslo mnohonásobně vyšší. Internet je komplexem 

počítačových sítí s nepředstavitelnou kapacitou pro obsažení dat a za průměrně dlouhý 

lidský život dokáže člověk vyhledat a vnímat jen zanedbatelnou část informací, které 

jsou v tomto virtuálním prostoru sdíleny. Každou minutu vznikají v rámci celého světa 

nové webové stránky dávající číslům a frekvencím konkrétní, více či méně podstatný 

obsah.  

Cestou k informacím dostupným na internetu jsou právě doménová jména, 

prostřednictvím kterých uživatelé přesně a pohodlně určují, která část z celkového 

množství informací se po připojení k síti zobrazí právě v jejich počítači. Internet se 

mění každým okamžikem. Stránka, na které máte právě rozečtený svůj oblíbený deník 

nebo rozehranou hru, může během sekundy ztratit svůj obsah, který se pro vás stane 

navždy nedohledatelným. Stejně tak můžete na vámi pravidelně navštěvované 

internetové stránce počínaje jakýmkoliv okamžikem nalézt jiné informace než ty, které 

jste očekávali.  

Doménová jména zajišťují praktický a srozumitelný přístup k datům, jejichž užívání by 

bez existence doménových jmen bylo natolik technicky náročné, že by se internet nikdy 

nestal tak významným fenoménem, jakým v dnešní době bezesporu je.  

I přes výše vyjádřenou relativitu obsahu jsou doménová jména trvalejším prvkem 

internetu, a to především s ohledem na možnost jejich zachování nezávisle na obsahu 

internetových stránek. 

Pro přesnější představu o vzniku, struktuře a fungování doménových jmen naleznete 

v úvodních kapitolách této práce vymezení pojmů, vztahů a základních druhů 

doménových jmen. V následujících kapitolách se pak zaměřím na doménu .eu, která je 

hlavním předmětem této práce, a to v širších souvislostech.  

Těmi jsou především okolnosti vzniku domény .eu, úprava registrace doménových jmen 

a vztahy s registrací související, postavení držitelů doménových jmen .eu a možnosti 

ochrany jejich práv. Jelikož je v praxi nejčastější formou rozhodování sporů 
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z doménových jmen .eu rozhodčí řízení, zaměřím se v této práci rovněž na takové 

řízení, a to především z hlediska jeho průběhu, rozhodování a jednotlivých rozhodnutí.  

V rámci kapitol věnovaných doméně .eu se pokusím podat o této doméně ucelené 

informace včetně aktuálních statistických údajů. 

Cílem této práce je srozumitelně vystihnout obsah a funkci doménových jmen, a to 

především se zaměřením na doménu .eu, která se za pět let své existence stala nejen 

neodmyslitelnou součástí internetu, ale také významným politickým nástrojem 

Evropské unie, prostřednictvím kterého dochází k posilování evropské identity 

fyzických a právnických osob náležících k Evropské unii a růstu konkurenceschopnosti 

Evropské unie. 
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3. Vymezení pojmu doménového jména 

3.1. Definice a význam doménového jména 

Doménovým jménem rozumíme sled znaků, které přestavují vždy konkrétní a 

celosvětově unikátní číselný kód neboli IP adresu. IP adresa je nejčastěji tvořena 

32bitovým číslem zapisovaným jako čtyři čísla desítkové soustavy v rozmezí 0 – 255, 

která jsou od sebe oddělena tečkou (tedy např. 213.192.19.26). Z důvodu omezeného 

počtu IP adres tvořených 32bitovým číslem dochází v posledních letech k pozvolnému 

rozšiřování nového protokolu o délce 128 bitů. Takové IP adresy jsou zapisované již 

jako osm skupin po čtyřech číslech šestnáctkové soustavy (tedy např. 

2001:0718:1c01:0016:0214:22ff:fec9:0ca5).1 

IP adresa slouží jako přesná identifikace konkrétního počítače, na který nebo ze kterého 

jsou odesílána data v rámci počítačové sítě. Přenášená data jsou vždy označena IP 

adresou odesílatele i příjemce. 

Jelikož je používání IP adres ve formě mnohamístných číselných kódů v praxi velmi 

náročné, jsou jednotlivým IP adresám přiřazována doménová jména, a to 

prostřednictvím Systému doménových jmen – DNS (Domain Name System). Aby mohl 

být určitý sled znaků přiřazen ke konkrétní IP adrese a mohl se tak stát doménovým 

jménem, musí splňovat podmínky registrace doménového jména, a to např.: 

- doménové jméno může obsahovat pouze znaky [a-z,0-9,-]; 

- délka doménového jména je nejméně 2 a nejvýše 63 znaků; 

- doménové jméno nesmí začínat, ani končit znakem „-“; 

- doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky „-“ za sebou. 

Je-li konkrétní IP adrese úspěšně přiřazeno určité doménové jméno, může být pro další 

komunikaci mezi počítači v rámci sítě využíváno namísto číselného kódu. 

Z technického hlediska pak samotná komunikace mezi počítači probíhá tak, že příslušný 

jmenný server nejprve převede doménové jméno na příslušnou IP adresu (číselný kód), 

                                                      
1 Srov. PETERKA, J. IP Adresy. CHIPweek. 1998. Č. 15/98. 
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pro kterou bylo doménové jméno přiřazeno a až následně naváže spojení s příslušným 

uzlem a dojde k přenosu dat. 

 

3.2. Struktura doménového jména 

Doménová jména jsou tvořena jednotlivými částmi, které jsou v rámci doménového 

jména hierarchicky uspořádány do tzv. stromové struktury, a to dle kritéria obecnosti. 

Nejobecnější částí doménového jména je doména nejvyššího řádu (TLD – Top Level 

Domain, např. .eu). Nižším stupněm vůči doméně nejvyššího řádu jsou domény druhého 

řádu a tzv. subdomény, tedy části doménového jména nacházející se na nižším stupni 

hierarchické struktury vyznačujícím se nižším stupněm obecnosti.2 

Části doménového jména jsou uspořádány tak, že doména nejvyššího řádu je umístěna 

vpravo na konci doménového jména, domény druhého řádu a subdomény vlevo od 

domény nejvyššího řádu, odděleny tečkou. Držitel doménového jména je oprávněn dále 

dělit jím zaregistrované doménové jméno na dílčí subdomény, a to zcela v závislosti na 

vlastní vůli.  

Z hlediska vztahu pojmů „doména“ a „doménové jméno“ je termín „doména“ používán 

pro doménová jména nejvyššího řádu (Top Level Domain) a termín „doménové jméno“ 

pro doménová jména druhého řádu (Second Level Domain). Bude-li z hlediska kontextu 

zapotřebí označit všechny druhy domén a doménových jmen jedním pojmem, bude 

použit termín „doménová jména“. 

 

3.3. Druhy domén 

Základními druhy doménových jmen jsou domény nejvyššího řádu (Top Level Domain, 

TLD), domény druhého řádu (Second Level Domain) a domény třetího řádu neboli 

subdomény. Pro názornost hierarchie uvádím grafické znázornění jednotlivých druhů. 

 

 

                                                      
2 Srov. PELIKÁNOVÁ, R.,ČERMÁKák, K.jr. Právní aspekty doménových jmen. Praha: Linde, 2000, s. 14. 
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Obr. č. 1. Grafické znázornění druhů doménových jmen 

 

3.3.1.  Domény nejvyššího řádu (Top Level Domain, TLD) 

Doména nejvyššího řádu je obligatorní součástí každého doménového jména. Je 

umístěna vpravo na konci doménového jména, oddělena tečkou. Domény nejvyššího 

řádu se dále dělí na generické domény nejvyššího řádu (generic Top Level Domain, 

gTLD) a národní domény nejvyššího řádu (country-code Top Level Domain, ccTLD). 

 

3.3.2.  Generické domény nejvyššího řádu (generic Top Level Domain, gTLD) 

Generické domény nejvyššího řádu jsou registrovány neziskovou organizací Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) sídlící v Kalifornii. 

V současné době je touto organizací registrováno dvaadvacet generických domén 

nejvyššího řádu.  

Tyto domény rozdělujeme na sponzorované (sponsored Top Level Domain, sTLD) a 

nesponzorované, a to s ohledem na možnost jejich užívání a existenci či neexistenci 

správce (sponzora).3 Pro sponzorované domény nejvyššího řádu je typickým znakem 

předem vymezený účel užití vyplývající z konkrétního odvětví, v rámci kterého mohou 

být doménová jména pod příslušnou doménou nejvyššího řádu registrována. Správou 

                                                      
3 Srov. ICANN. Registry Information 
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takové domény je pověřena instituce neboli sponzor. Příkladem sponzora je Dot Aero 

Council (DAC), který byl pověřen správou první domény nejvyššího řádu vyhrazené 

jednomu odvětví (letectví) - .aero. Sponzorovanými doménami nejvyššího řádu jsou 

domény .aero, .asia, .cat, .coop, .jobs, .mobi, .museum, .tel a .travel. Nesponzorovanými 

doménami nejvyššího řádu, tedy doménami bez odvětvového omezení, jsou např. 

domény .com, .info, .name, .net.  

Zvláštním případem generických domén nejvyššího řádu jsou domény .arpa a .root, 

které jsou doménami neveřejnými a vzhledem k jejich charakteru je nelze zařadit mezi 

sponzorované ani nesponzorované generické domény nejvyššího řádu. 

Dle různých kritérií můžeme generické domény nejvyššího řádu dále dělit na 

neomezené, vyhrazené, vymezené, garantované, exkluzivní, infrastrukturní, 

připravované, navržené, rezervované, zrušené. 

 

3.3.3.  Národní domény nejvyššího řádu (country-code Top Level Domain, ccTLD) 

Národní domény nejvyššího řádu jsou doménami konkrétních států či závislých území. 

Tyto domény obsahují právě dvě písmena, která až na výjimky odpovídají standardu 

ISO 3166-1 definujícímu dvoupísmenné (tzv. alpha-2) kódy států a závislých oblastí 

(např. CZ pro Českou republiku). 

Registraci těchto domén zajišťuje vždy příslušný správce národní domény nejvyššího 

řádu, a to dle pravidel registrace pro danou ccTLD (např. CZ.NIC, z.s.p.o., správce 

domény .cz). Správce národní domény nejvyššího řádu rovněž určuje, zda je k registraci 

jím spravované domény oprávněn kterýkoliv zájemce či pouze omezený okruh subjektů 

(např. občané daného státu a právnické osoby se sídlem či organizační složkou v dané 

zemi). 

 

3.3.4.  Domény druhého řádu (Second Level Domain) 

Domény druhého řádu se v doménovém jméně nacházejí vlevo od domény nejvyššího 

řádu a jsou od této odděleny tečkou. Domény druhého řádu jsou doménovými jmény 

v užším smyslu (přičemž doménové jméno v širším smyslu zahrnuje všechny druhy 
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domén). Domény druhého řádu jsou jedinečným sledem povolených znaků, který je 

podřazen pod konkrétní doménu nejvyššího řádu. Hlavním smyslem těchto domén je 

identifikace konkrétní osoby, obchodní firmy, jména, věci, činnosti, obsahu, ale 

vyloučen není ani abstraktní shluk znaků. Domény druhého řádu (např. disman.cz) jsou 

v rámci hierarchické struktury doménových jmen první úrovní, která je vůči všem 

ostatním doménám druhého řádu podřazeným pod danou doménu nejvyššího řádu 

jedinečná a nelze ji tedy opakovat. Nelze tedy, aby již existující doménové jméno bylo 

znovu zaregistrováno jiným žadatelem. 

Tuto úroveň domén lze fakultativně dále větvit na domény třetího řádu, tzv. subdomény 

(např. marek.disman.cz). 

 

3.4. Přidělování doménových jmen 

Síť internet nemá jediného provozovatele ani jakoukoliv ústřední správu, tím méně je 

předmětem správy veřejné. Nicméně určité správní činnosti je nutno k efektivnímu 

fungování internetu zajišťovat centrálně. K těmto činnostem patří především přidělování 

a správa doménových jmen. Tuto správu zajišťují v zásadě soukromé, nestátní 

instituce.4 

Správu domén v současné době zajišťují autorizovaní správci domén, jejichž činnost 

zastřešuje a koordinuje již zmíněná nevládní organizace ICANN (Internet Corporation 

for Assigned Names and Numbers).5 Národní domény nejvyššího řádu jsou spravovány 

tzv. síťovými informačními centry (Network Information Centres, NIC). 

 

4. Doménová jména z právního hlediska 

4.1. Povaha doménového jména z právního hlediska 

                                                      
4 Srov. PELIKÁNOVÁ, R.,ČERMÁKák, K.jr. Právní aspekty doménových jmen. Praha: Linde, 2000, s. 18. 
5 Srov. ICANN.  Bylaws for Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Article I, Section 1. 
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Doménová jména je třeba chápat jako zápis do příslušné databáze a přestože samotný 

zápis má hmotnou povahu, dle převažujícího názoru odborné veřejnosti nelze doménová 

jména považovat za věc v právním smyslu.6 

Právní povahu doménového jména je nutné zkoumat s ohledem na příslušný právní řád. 

Jednotlivé právní řády však zpravidla neobsahují zvláštní právní předpisy regulující 

právní vztahy z doménových jmen, a tak je převážná většina těchto vztahů upravena 

pouze na úrovni pravidel vydávaných příslušnými neziskovými organizacemi. 

V důsledku absence zvláštní právní úpravy vztahů vznikajících z doménových jmen je 

nutné aplikovat na tyto vztahy obecné instituty ochrany poskytované právním řádem, 

tedy zejména ochranu práv k označení, ochranu proti jednotlivým protiprávním 

jednáním včetně práva na náhradu škody.7 Některé domény nevyššího řádu jsou však 

upraveny právními předpisy. Příkladem takové domény je .eu TLD, které je věnována 

kapitola 6. této práce. 

 

4.2. Obsah, vznik a zánik práv k doménovému jménu 

Z hlediska českého právního řádu nelze ve vztahu k doménovým jménům hovořit o 

vlastnickém právu. Doménová jména (ani domény) za současného právního stavu 

nemohou být předmětem vlastnického práva, neboť nejsou věcmi v právním smyslu.8 

Vzhledem k tomu, že správa doménových jmen je v rukou nezávislých institucí 

soukromého práva, obsah práva k doménovému jménu je třeba hledat v normách 

soukromého práva. 

Dle názorů některých odborníku9;10 a rovněž názoru mého je obsah práv k doménovému 

jménu vymezen institutem držby ve smyslu ustanovení § 129 odst. 2, zákona č. 40/1964 

Sb., občanský zákoník, podle něhož mohou být předmětem držby věci, jakož i práva, 

která připouštějí trvalý nebo opětovný výkon. 

                                                      
6 Srov. MALIŠ, P. Právní povaha doménových jmen – I. díl; MALIŠ, P. Právní povaha doménových jmen – II. díl; 

SEHNÁLEK, D. Právní povaha doménového jména.  
7 Srov. PELIKÁNOVÁ, R.,ČERMÁKák, K.jr. Právní aspekty doménových jmen. Praha: Linde, 2000, s. 33. 
8 PELIKÁNOVÁ, R.,ČERMÁKák, K.jr. Právní aspekty doménových jmen. Praha: Linde, 2000, s. 44. 
9 TRAPL, V. Právní problematika národních domén .cz.  
10 PELIKÁNOVÁ, R.,ČERMÁKák, K.jr. Právní aspekty doménových jmen. Praha: Linde, 2000, s. 45. 
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Hlavním právním důvodem vzniku práv k doménovému jménu je nepojmenovaná 

smlouva (contractus innominatus) ve smyslu § 51, zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník a § 269 odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

Smluvní vztah, jehož obsahem jsou práva a povinnosti k doménovému jménu, vzniká 

mezi držitelem, tj. fyzickou nebo právnickou osobou, která má pro sebe registrováno 

doménové jméno, správcem domény nejvyššího řádu a registrátorem, který tuto 

registraci provedl (přičemž postavení jednotlivých subjektů a obsah jejich vzájemných 

vztahů se pro jednotlivé domény nejvyššího řádu liší, a to především s ohledem na 

odlišná pravidla registrace a použití různých právních řádů). Registrátorem se rozumí 

právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené správcem příslušné domény 

nejvyššího řádu a jako registrátor je vedena v seznamu registrátorů příslušného správce 

domény nejvyššího řádu. Zpravidla není možné samotnou registraci doménového jména 

provést přímo u správce domény nejvyššího řádu, nýbrž pouze u registrátora. Počet 

registrátorů přitom není nijak omezen. Splní-li právnická osoba podmínky stanovené 

správcem domény nejvyššího řádu, stane se registrátorem. Jako registrátor pak 

disponuje přístupem do registru a přímo spravuje doménová jména uživatelů, kteří si 

tohoto registrátora pro registraci vybrali.  

A právě pluralita registrátorů zajišťuje zachování jedné z hlavních hodnot organizace 

ICANN, kterou je rozvoj a udržení konkurenčního prostředí při registraci doménových 

jmen. 11 V praxi se tato snaha projevuje v rozdílnosti služeb a cen poskytovaných 

jednotlivými registrátory. 

Výčet práv a povinností držitele doménového jména, správce domény nejvyššího řádu a 

registrátora, je zpravidla uveden v pravidlech registrace vydávaných správcem domény 

nejvyššího řádu pro každou doménu nejvyššího řádu.  

K nejčastějším důvodům zániku práva k doménovému jménu patří uplynutí lhůty, na 

kterou bylo doménové jméno registrováno, změna držitele doménového jména a zrušení 

či odebrání doménového jména správcem domény. Dalšími důvody pak mohou být smrt 

nebo zánik držitele doménového jména, zánik správce domény, nemožnost plnění nebo 

odstoupení od smlouvy. Důležitou vlastností doménových jmen je jejich převoditelnost, 

a to úplatná nebo bezúplatná, v závislosti na vůli převodce a nabyvatele. Je-li však k 

                                                      
11 Srov.  ICANN.  Bylaws for Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Article I, Section 2. 
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registraci doménového jména oprávněn pouze subjekt splňující stanovené podmínky 

(neboli subjekt způsobilý k registraci), pro platnost převodu doménového jména musí 

tyto podmínky splňovat také subjekt, na který má být doménové jméno převedeno. 

Absence takového pravidla by logicky znamenala faktickou neúčinnost omezení 

subjektů oprávněných k registraci doménových jmen. 

 

5. Rejstřík (EURid) 

Rejstříkem se rozumí subjekt pověřený vytvářením, přidělováním a správou .eu TLD, 

včetně udržování příslušných databází a s tím spojených veřejných  informačních 

služeb, registrace doménových jmen, provozování rejstříku doménových jmen, 

provozování serverů adresářových služeb rejstříku pro TLD a šíření residenčních 

souborů TLD.12  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 13  uvádí následující výčet povinností 

Rejstříku: v obecném zájmu vytváří, přiděluje a spravuje .eu TLD podle zásad kvality, 

účinnosti, spolehlivosti a přístupnosti; prostřednictvím registrátora registruje na žádost 

doménová jména v .eu TLD; ukládá poplatky přímo související se vzniklými náklady; 

provádí politiku mimosoudního urovnávání sporů, založenou na úhradě nákladů a vede 

řízení za účelem rychlého řešení sporů mezi držiteli doménových jmen z práv ke 

jménům, včetně práv duševního vlastnictví, jakož i sporů týkajících se jednotlivých 

rozhodnutí Rejstříku; přijímá postupy pro schválení registrátorů .eu TLD a dbá o 

účinnou a korektní hospodářskou soutěž mezi registrátory .eu TLD; zajišťuje celistvost 

databází doménových jmen. 

Výkonem činnosti Rejstříku bylo v květnu 2003 Evropskou komisí pověřeno a 

jmenováno Rejstříkem sdružení the European Registry of Internet Domain Names 

(EURid)  (dále jen „Rejstřík“, „EURid“ nebo „sdružení EURid“).14 

EURid je neziskové sdružení, které v souladu s evropskými právními předpisy a na 

základě smlouvy uzavřené s Evropskou komisí15 v říjnu 2004, provozuje registr domény 

                                                      
12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu. Článek 2. 
13 Srov. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu. Článek 4. 
14 Rozhodnutí Komise 2003/375/ES. 
15  Uzavření smlouvy stanovilo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 o zavádění domény 

nejvyšší úrovně .eu. Článek 3, odst. 1, písm. c). 
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nejvyššího řádu .eu TLD. Vnitřní poměry tohoto sdružení jsou upraveny Stanovami 

sdružení. 16  Zakládajícími členy sdružení jsou DNS Belgium (registr domény .be, 

belgické národní domény nejvyššího řádu), Intituto di Infomatica e Telematica (registr 

domény .it, italské národní domény nejvyššího řádu) a Stiftelsen för 

Internetinfrastruktur, IIS (registr domény .se, švédské národní domény nejvyššího řádu). 

Přidruženými členy sdružení jsou The Academic and Research Network of Slovenia, 

ARNES (registr domény .si, slovinské národní domény nejvyššího řádu), CZ.NIC 

(registr domény .cz, české národní domény nejvyššího řádu), ISO-ECC (evropské 

oddělení organizace Internet Society) a BUSINESSEUROPE (konfederace 39 

průmyslových federací ze 33 zemí). 

Sídlo Rejstříku se nachází v Diegemu (předměstí Bruselu, Belgie), regionální kanceláře 

v Pise (Itálie), Stockholmu (Švédsko) a v Praze (Česká republika). Jakožto správce 

domény nejvyšší úrovně vede EURid seznam registrátorů, který v současné době čítá 

874 registrátorů po celém světě.17 

 

6. Doména .eu 

Domény nejvyššího řádu (Top Level Domain, TLD) jsou nedílnou součástí 

infrastruktury internetu a mají zásadní význam pro interoperabilitu18 sítě WWW (World 

Wide Web). Připojení k této síti prostřednictvím doménových jmen přidělených ke 

konkrétním číselným kódům (IP adresám) umožňuje jejím uživatelům vzájemnou 

komunikaci a přenos dat. 

Vytvoření domény nejvyšší úrovně .eu (.eu TLD) bylo jedním z cílů sloužících 

k rozvoji elektronického obchodu v rámci iniciativy eEurope, vyhlášené Evropskou 

komisí v prosinci roku 1999 a schválené Evropskou radou v březnu 2000. Tato 

iniciativa tvoří součást tzv. Lisabonské strategie, která pro Evropskou unii stanoví cíl 

stát se v nejvyšší možné míře konkurenceschopnou a dynamickou ekonomikou světa, 

založenou na znalostech.19 

                                                      
16 Srov. EURID, Articles of Association.  
17 Srov. EURid. EURID’S QUARTERLY PROGRESS REPORT. Second Quarter 2010.  
18 Neboli schopnost systémů vzájemně spolupracovat. 
19 Srov. COMMUNICATION DEOARTMENT OF THE EUROPEAN COMMISSION. Europe – Gateway to the 

European Union: Lisboa Strategy. 

http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
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Účelem vytvoření .eu TLD je podpora používání internetových sítí a elektronického 

virtuálního tržiště, jakož i zviditelnění vnitřního trhu na elektronickém virtuálním tržišti. 

Neméně důležitá je rovněž identifikace subjektů s Evropskou unií, s jejím právním 

rámcem a evropským trhem, urychlení využívání výhod informační společnosti 

v Evropě jako celku, nápomoc při integraci budoucích členských států Evropské unie a 

snaha o potírání nebezpečí digitální propasti ve vztahu k sousedním státům. 

Zřízení .eu TLD by tedy mělo přispět k prezentaci Evropské unie v globálních 

informačních sítích a vedle národních domén nejvyššího řádu jednotlivých států 

obohatit systém internetových domén.20 

 

6.1. Vývoj 

První rozhovory o možném spuštění domény .eu se na půdě Evropské rady uskutečnily 

v roce 1999. Následně odkázala Komise ve svém sdělení Radě a Evropskému 

parlamentu o uspořádání a správě internetu na vytvoření .eu TLD. Usnesením Rady ze 

dne 3. Října 2000 o uspořádání a správně internetu byla Komise pověřena, aby se 

zasadila o koordinaci politik týkajících se správy internetu.21 V dubnu roku 2002 přijal 

Evropský parlament a Rada nařízení (ES) č. 733/2002 o zavádění domény nejvyšší 

úrovně .eu. V dubnu roku 2003 bylo v Belgii zaregistrováno neziskové sdružení EURid 

a o měsíc později bylo toto sdružení zvoleno Evropskou komisí jako správce domény 

nejvyššího řádu .eu. V září téhož roku se ke sdružení EURid přidružila první společnost 

- The Academic and Research Network of Slovenia, ARNES, a následně další tři výše 

uvedení přidružení členové. 30. dubna 2004 vstoupilo v platnost a účinnost nařízení 

Komise (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce 

domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace. V říjnu roku 2004 došlo 

k podpisu smlouvy o poskytování služeb mezi Evropskou komisí a sdružením EURid. O 

rok později, v březnu 2005, schválila organizace ICANN sdružení EURid a následně 

zavedla doménu .eu do kořenové struktury. Následně byla v červnu 2005 zahájena 

akreditace registrátorů domény nejvyššího řádu .eu a v prosinci 2005 započata první 

fáze registrací doménových jmen .eu, tzv. Sunrise period, od dubna 2006 následovaná 

fází volné registrace, tzv. Land Rush. V lednu 2009 dosáhl počet registrovaných 

                                                      
20 Srov. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu. 
21 Úřední věstník Evropské Unie C 293, 14.10.2000. s. 3. 



 

 

 

   

 

19

doménových jmen .eu 3 milionů. Počínaje prosincem 2009 mohou registrátoři 

registrovat doménová jména s diakritikou, tedy znaky národních abeced, a to díky 

technickému řešení IDN (Internationalized Domain Names). V červnu 2010 dokončil 

EURid implementaci bezpečnostního rozšíření DNSSEC (DNS Security Extensions), 

která zaregistrovaným doménovým jménům zajišťuje pokročilou ochranu před 

neoprávněným přesměrováním na stránky se škodlivým obsahem a ztrátou osobních 

dat. V září 2010 přesáhl celkový počet registrací 3.25 milionu. 

 

6.2. Registrace 

V souvislosti se zaváděním nové domény nejvyššího řádu bylo nutné zabezpečit 

transparentnost celého procesu registrace a rovněž ochranu před nekalými, 

protiprávními či jinak zneužívajícími registracemi. O to více platí potřeba zabezpečení 

pro zavedení domény .eu, neboť zavedení bylo provedeno v době, kdy užívání (v 

nejširším slova smyslu) ostatních domén nejvyššího řádu již prošlo mohutným 

rozvojem a riziko zneužívajících registrací a následných soudních sporů je o to vyšší. 

Za tímto účelem byly provedeny následující kroky: 

§ užita metoda postupné registrace (Phased Registration), tedy rozdělení procesu 

registrací do fází (Sunrise period a Land Rush); 

§ omezení registrace některých doménových jmen; 

§ stanovení poplatků za registraci.  

 

6.2.1. Fáze registrace 

Registrace doménových jmen byla v souladu s nařízením Komise (ES)22 rozdělena do 

fází Sunrise Period a Land Rush. Fáze Sunrise period byla dále rozdělena do dvou 

období, a to 7. prosince 2005 až 6. února 2006 a 7. února 2006 až 6. dubna 2006, 

přičemž v rámci prvního období bylo možné registrovat doménová jména složená 

z plného jména státní instituce, akronym, pod kterým je státní instituce veřejně známa, 
                                                      
22 Srov. Nařízení Komise (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény 

nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace. Článek 12 
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doménová jména odpovídající registrovaným obchodním či ochranným známkám a 

doménová jména na základě zeměpisného označení a označení původu. V rámci 

druhého období pak doménová jména splňující podmínky pro registraci v prvním 

období, doménová jména odpovídající ostatním názvům společností odpovídajícím 

právnímu řádu příslušného členského státu.  

Obecně můžeme říci, že v rámci fáze Sunrise mohli o registraci doménového jména 

žádat pouze žadatelé, kteří prokázali přednostní práva k požadovanému doménovému 

jménu. 

Kritéria pro žadatele o registraci doménového jména .eu v rámci fáze Sunrise jsou 

stanovena nařízením Komise (ES) 23  a Pravidly pro období Sunrise (tzv. Sunrise 

Rules).24 O důvodnosti dělení procesu registrace doménových jmen do jednotlivých fázi 

při zavádění nové domény nejvyššího řádu vypovídá celkový počet 245.908 podaných 

žádostí o registraci doménového jména na základě přednostního práva v rámci fáze 

Sunrise. 

Počínaje dnem 7. dubna 2006 byla zahájena fáze volné registrace neboli Land Rush, ve 

které byla registrace doménových jmen .eu umožněna široké veřejnosti, avšak za 

předpokladu, že žadatel splňuje všeobecná kritéria způsobilosti, tj. žadatel (a rovněž 

subjekt, na který má být registrované doménové jméno převedeno) musí být: 

§ podnikem, který má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo podnikání 

v rámci Společenství, nebo 

§ organizací založenou v rámci Společenství, aniž by bylo dotčeno 

použití národního práva, nebo 

§ fyzickou osobou s bydlištěm v rámci Společenství.25  

 

6.2.2. Omezení registrace některých doménových jmen 

Podmínky registrace26 uvádí, že jako doménová jména lze registrovat pouze následující 

jména:  

                                                      
23 Srov. Nařízení Komise (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény 

nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace. Kapitola IV. 
24 EURid. Pravidla a podmínky registrace domény .eu pro žádosti o registraci Doménového jména podané během 

Období postupné registrace - Pravidla pro období Sunrise. 
25 EURid. Pravidla registrace doménového jména .eu. Část 1. 
26 EURid. Podmínky registrace doménového jména .eu. Část 2. 
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(i) jména, která jsou k dispozici; jméno je k dispozici, pokud:  

§ doposud nebylo registrováno jako doménové jméno;  

§ není vyhrazené, blokované, ani nebyl Rejstřík informován o tom, že je 

rezervované v souladu s Pravidly všeobecné politiky, pokud zde není 

stanoveno jinak;  

§ nebyla podána žádost o jeho registraci v průběhu období postupné 

registrace, pokud jej Rejstřík nedal k dispozici v souladu s Pravidly pro 

období Sunrise;  

(ii) jména, která splňují následující technické požadavky:  

§ nejméně 2 znaky vybrané z písmen „a“ až „z“ ve standardním písmu 

latinka, číslic „0“ až „9“ a spojovníku („-“);  

§ nejvýše 63 znaků (bez přípony „.eu“);  

§ jméno nezačíná ani nekončí spojovníkem („-");  

§ neobsahuje spojovník („-“) na 3. a 4. pozici;  

§ neskládá se výhradně z kódu země alfa-2; 

přičemž tyto podmínky musí být splněny současně. 

Některá doménová jména byla vyhrazena pouze pro užití členskými zeměmi Evropské 

unie, kandidátskými zeměmi na členství v Evropské unii, členy Evropského 

hospodářského prostoru či institucemi Evropské unie. Výčet těchto vyhrazených 

doménových jmen je uveden v přílohách k nařízením Komise (ES).27;28 

Pro provozní funkce Rejstříku byla rezervována následující doménová jména: eurid.eu, 

registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu, eurethix.eu, eurethics, 

euthics.eu.29 

Mezi doménová jména, která žadatelům nejsou přístupná, patří také blokovaná 

doménová jména. Ta jsou blokována jednotlivými členskými zeměmi, v důsledku čehož 

                                                      
27 Nařízení Komise (ES) č. 1654/2005 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro 

zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace.  
28 Nařízení Komise (ES) č. 560/2009 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro 

zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace. 
29 Srov. Nařízení Komise (ES) 874/2004 kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší 

úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace. Článek 17. 
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nesmí být jinými žadateli vůbec zaregistrována nebo smí být zaregistrována pouze jako 

subdoména pod doménou druhého řádu. 

Dalším omezením je také možnost Rejstříku blokovat a odebrat doménová jména, která 

jsou soudem členského státu považována za hanlivá, rasistická nebo odporující 

veřejnému pořádku. Na základě oznámení soudního rozhodnutí Rejstřík takové 

doménové jméno zablokuje a na základě oznámení konečného soudního rozhodnutí 

doménové jméno odebere.30 

Splňovalo-li doménové jméno, o jehož registraci bylo oprávněným žadatelem v rámci 

fáze Sunrise zažádáno, výše uvedené požadavky, zároveň nespadalo do výše uvedených 

skupin vyhrazených, rezervovaných blokovaných doménových jmen a žadatel v souladu 

s Pravidly pro období Sunrise dokázal své přednostní právo, Rejstřík v souladu se 

zásadou „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ rozhodl o registraci takového doménového 

jména. Ode dne takového rozhodnutí počala běžet lhůta čtyřiceti kalendářních dnů, 

v rámci které se kdokoliv mohl obrátit na příslušný rozhodčí orgán a prostřednictvím 

žalobního návrhu zahájit řízení pro rozpor rozhodnutí Rejstříku s nařízeními (ES). 

Uplynula-li tato lhůta aniž kdokoliv využil možnosti zahájení sporu o předmětné 

doménové jméno, počínaje dnem následujícím po uplynutí lhůty aktivoval Rejstřík 

předmětné doménové jméno. 

 

6.2.3. Poplatky  

Rejstřík pro .eu TLD sám neposkytuje služby registrátora pro jednotlivé žadatele.31 

Sdružení EURid rovněž nevybírá poplatky za transakce domény .eu týkající se 

jednotlivců nebo organizací, jako například registrace doménového jména .eu. Tyto 

poplatky jsou stanoveny nezávisle každým registrátorem, čímž je mezi registrátory 

zajištěna tržní konkurence a zároveň ztížena pozice žadatelů o spekulativní a 

zneužívající registrace. 

Poplatky, které Rejstřík vybírá, se týkají pouze registrátorů (nikoliv tedy žadatelů) a 

jsou registrátorům účtovány za registraci (€4), obnovení (€4), prodej doménového 

                                                      
30 Srov. Nařízení Komise (ES) 874/2004 kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší 

úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace. Článek 18. 
31 Srov. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu. Článek 4. 
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jména .eu (€4), převod doménového jména .eu (€4), reaktivaci doménového jména v 

karanténě (€5), reaktivaci a převod doménového jména v karanténě (€9) a za hromadné 

převody portfolií doménových jmen (min. poplatek ve výši 500euro;  0,25 

euro/doména). 

Stejně tak v rámci registrační fáze Sunrise neúčtoval Rejstřík poplatky subjektům 

žádajícím o registraci doménových jmen, ale registrátorům, u kterých bylo o registraci 

zažádáno. Poplatky v rámci fáze Sunrise byly účtovány nikoliv za samotnou registraci, 

ale za validaci (ověření) žádosti. Validace žádostí byla prováděna ověřovatelem 

(validačním agentem), a to v souladu s ustanoveními článku 21. Pravidel pro období 

Sunrise, která činnost ověřovatele upravují. Ověřovatelem zvolil Rejstřík společnost 

PricewaterhouseCoopers a za účelem provádění validací žádostí uzavřel Rejstřík 

s oveřovatelem Smlouvu o validaci žádostí o registraci doménových jmen .eu v rámci 

fáze Sunrise (Contract for Validation of .eu Domain NameApplications entered during 

the Phased Registration Period).   

Konkrétní výše poplatků účtovaných Rejstříkem pak vycházela právě z výše uvedené 

Smlouvy o validaci žádostí o registraci doménových jmen .eu v rámci fáze Sunrise a 

byla stanovena v následovně: 

- přednostní práva k registraci doménových jmen předkládaná veřejnými subjekty 

– 35 EUR / žádost; 

- přednostní práva k registraci doménových jmen odpovídající registrovaným 

ochranným známkám – 45 EUR / žádost; 

- ostatní přednostní práva k registraci doménových jmen – 85 EUR / žádost. 

  

6.3. Databáze WHOIS 

Databáze WHOIS (z angl. „who is“, „kdo je“) je vyhledávacím nástrojem, jehož účelem 

je poskytovat přiměřeně správné a aktuální informace o technických a správních 

kontaktních místech spravujících doménová jména na doméně nejvyššího řádu .eu.  

Při registraci doménového jména se po držiteli požaduje, aby přijal Podmínky Rejstříku, 

které Rejstřík opravňují, aby určité osobní údaje zpřístupnil na svých webových 
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stránkách spolu s některými dalšími technickými údaji tak, aby byla zajištěna 

transparentnost systému doménových jmen vůči veřejnosti. Po zaregistrování 

doménového jména jsou informace, které se doménového jména týkají, uloženy do této 

databáze, a to v souladu s Pravidly WHOIS.32  

Databáze WHOIS obsahuje informace o držiteli doménového jména, které jsou 

významné a nikoliv nepřiměřené vzhledem k účelu databáze. Pokud nejsou údaje 

vzhledem k účelu databáze nezbytné a pokud je držitelem doménového jména fyzická 

osoba, podléhají informace určené ke zveřejnění výslovnému souhlasu držitele 

doménového jména.33  

Mezi informace zveřejňované v databázi WHOIS patří: 

(i) je-li držitel/žadatel právnickou osobou nebo jinou formou organizace:  

§ název, adresa, telefonní a faxové číslo;  

§ kontaktní osoba pro technické záležitosti;  

§ emailová adresa;  

§ jazyk pro Řízení ADR (Alternative Dispute Resolution, mimosoudní řešení 

sporů); 

§ technické údaje (jako je stav Doménového jména nebo jmenné servery); 

(ii) je-li držitel/žadatel fyzickou osobou:  

§ emailová adresa (nezažádá-li fyzická osoba o zveřejnění dalších údajů). 

Fyzické osoby, které žádají o doménové jméno .eu, musí být svými registrátory 

výslovně upozorněny na možnost vytvořit si a používat zvláštní funkční emailovou 

adresu, která bude zveřejněna v WHOIS, jako alternativu k použití jejich osobní 

emailové adresy. Veškeré další shromážděné informace jsou Rejstříkem uchovávány 

výlučně pro interní použití.34 

Výjimkou ze zákazu poskytování neveřejných údajů je situace, kdy soudní orgán v 

rámci Evropského společenství nařídí Rejstříku, aby soudnímu orgánu poskytl 

požadované údaje. 
                                                      
32 EURid. Pravidla pro zveřejňování informací o doménových jménech .eu (WHOIS).  
33 Srov. Nařízení Komise (EC) 874/2004 kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší 

úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace. Článek 16. 
34 Srov. EURid. Pravidla pro zveřejňování informací o doménových jménech .eu (WHOIS). Část 1. Článek 2.4. 
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Za účelem ochrany a předcházení zneužití osobních údajů, které jsou uloženy v databázi 

WHOIS, byla Rejstříkem provedena následující opatření:  

A. Každému, kdo vznáší dotaz v rámci databáze, je přidělen automaticky 

generovaný náhodný kód, který musí dotazující osoba zadat předtím, než 

dostane odpověď na svůj dotaz. Tento automaticky generovaný náhodný kód je 

dotazující osobě poskytnut ve formě obrázku, čímž je oproti písemné formě 

výrazně ztížena automatizace tohoto systému za účelem tzv. dolování dat.35  

 

B. Emailové adresy jakož i další dobrovolně zveřejněné osobní údaje jsou rovněž 

zobrazovány ve formě obrázku.  

 

C. V databázi není umožněno vyhledávání podle více kritérií či jiné vyhledávací 

nástroje, které by umožnily hledání podle jména, emailové adresy, poštovní 

adresy, telefonního nebo faxového čísla.  

 

D. Každá osoba, která vznáší dotaz do databáze, si musí před odesláním svého 

dotazu přečíst a odsouhlasit „Právní prohlášení a podmínky WHOIS“, které tuto 

osobu informují o tom, že:  

 

a) služby databáze WHOIS se poskytují pouze k informačním účelům;  

b) zadáním dotazu osoba souhlasí, že informace nebude používat k tomu, 

aby:  

- dovolila, umožnila nebo jinak podporovala přenos nevyžádaných, 

komerčních reklam nebo jiných obtěžujících informací, ať již e-

mailem nebo jiným způsobem; 

- prováděla cílenou reklamu jakýmkoliv možným způsobem;  

- jakýmkoliv způsobem nepřípustně obtěžovala držitele/žadatele 

zasíláním zpráv či jiných informací.  

                                                      
35 Automatický proces neoprávněného shromažďování a vyhodnocování dat. 
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Za účelem efektivní ochrany osobních dat je získávání informací z databáze WHOIS 

navíc omezeno tak, že ze stejné IP adresy lze získávat maximálně 15 doménových jmen 

za 60 sekund.36 

 

6.4. Diakritika v doméně .eu 

Konec roku 2009 znamenal zásadní změnu v koncepci domény nejvyššího řádu .eu. 

Počínaje dnem 10. prosince 2009 mohou oprávněné subjekty žádat o registraci 

doménového jména obsahujícího znaky národních abeced, tedy znaky nad rámec ASCII 

(American Standard Code for Information Interchange, americký standardní kód pro 

výměnu informací. Jde o nerozšířenější a historicky nejúspěšnější znakovou sadu, 

obsahující tabulku znaků anglické abecedy a znaků používaných v informatice, která 

tvoří základ většiny současných standardů pro kódování textu v euro-americké zóně.) 

Tímto se doména .eu TLD zařadila mezi tzv. IDN domény (Internationalized Domain 

Names), které použití národních znaků v doménových jménem umožňují. Vzhledem 

k tomu, že některé evropské země nepoužívají latinku, zahrnují povolené národní znaky 

rovněž znaky cyrilice (Bulharsko) a řeckého písma (Řecko). 

Z historického pohledu byly první domény povolující národní znaky (IDN) spuštěny 

roku 2000 v Japonsku, generická doména nejvyššího řádu  .info zavedla tuto možnost 

v roce 2003. V rámci domény .eu bylo prvním úspěšně zaregistrovaným doménovým 

jménem ärzte.eu. Zavedení  IDN v doméně .eu mělo za následek mohutný nárůst 

registrací. Jen během první hodiny od spuštění registrací IDN bylo zaregistrováno 

38.172 IDN doménových jmen .eu.  Zavedení IDN však nebylo pouze vítanou změnou. 

Značná část veřejnosti s touto změnu nesouhlasila a dokonce varovala před jejími 

úskalími. Těmi jsou nejen problémy s psaním národních znaků v případě, kdy uživatel 

internetu používá zahraniční klávesnici, ale především násobně vyšší riziko 

protiprávních a zneužívajících registrací a v souvislosti s tím i nárůst doménových 

sporů. 

 

 

                                                      
36 Srov. EURid. Pravidla pro zveřejňování informací o doménových jménech .eu (WHOIS). Část 1. Článek 2.5. 



 

 

 

   

 

27

6.5. Právní předpisy upravující doménu .eu 

Doména nejvyššího řádu .eu (.eu TLD) je upravena na úrovni všeobecně závazných 

právních předpisů, zatímco pro ostatní národní domény nejvyššího řádu (cc TLD)  je 

typická úprava soukromoprávními pravidly, jejichž odsouhlasení (tedy svobodný vážný 

a srozumitelný projev vůle, obsahující souhlas s podrobením konkrétního vztahu 

konkrétním pravidlům) je nezbytně každým žadatelem / držitelem učiněno v rámci 

žádosti o registraci či samotnou držbou doménového jména. 

Výchozí úpravu domény .eu obsahují nařízení (ES). Základním nařízením upravujícím 

tuto doménu je nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. 

dubna 2002 o zavedení domény nejvyššího řádu .eu. Toto nařízení stanoví především 

důvody a účel zavedení cc TLD .eu, politický rámec, a poskytuje základní definice 

subjektů zajišťujících registraci, správu a dohled nad doménou .eu. 

Druhým základním nařízením z hlediska úpravy domény .eu je nařízení 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, jimiž se řídí registrace. Jak již vyplývá ze 

samotného názvu, nařízení upravuje především zásady pro registraci (včetně žádosti o 

registraci), dále jazyky a zeměpisné pojmy, etapy registrace (včetně způsobilých stran a 

jmen a zásad registrace po etapách), databázi WHOIS, odebírání doménových jmen a 

řešení sporů z doménových jmen .eu.  

Vzhledem k tomu, že dne 1. ledna 2007 k Evropské unii přistoupily Bulharsko a 

Rumunsko, bylo nezbytné tuto skutečnost reflektovat i v doménových jménech, která 

byla právě těmto státům vyhrazena. Především za tímto účelem byla vydána nařízení 

Komise (ES) č. 1654/2005 ze dne 10. října 2005 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, 

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

zásady, jimiž se řídí registrace a nařízení Komise (ES) č. 1255/2007 ze dne 25. října 

2007 o změně nařízení (ES) č. 874/2004 ze dne 28. Dubna 2004, kterým se stanoví 

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

řídí registrace. 
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S ohledem na skutečnost, že: 

§ úřední jazyky členských států obsahují více abecedních znaků, než kolik bylo 

pro registraci k dispozici na začátku období registrace po etapách uvedeného v 

kapitole IV nařízení (ES) č. 874/2004 (Sunrise period); 

§ v roce 2009 již bylo z technického hlediska možné registrovat doménová jména 

obsahující znaky národních abeced, jejichž použití v rámci fáze Sunrise možné 

nebylo; 

§ je třeba zajistit, aby byly zúčastněné strany o nových znacích informovány dříve, 

než budou tyto znaky k dispozici pro registraci doménového jména .eu; 

§ požadavkem Komise bylo, aby některá doménová jména byla vyhrazena 

k použití pro orgány a instituce Společenství, členských států a kandidátských 

zemí; 

§ je v zájmu evropských občanů a podniků mít co nejdříve možnost registrovat 

doménová jména v úředních jazycích používajících abecední znaky, které 

nebyly pro registraci ve fázi Sunrise period k dispozici; 

§ je tedy nezbytné upravit seznamy v příloze nařízení (ES) č. 874/2004 tak, aby 

náležitě zohledňovaly jména obsahující znaky, které dříve nebyly k dispozici; 

bylo přijato nařízení Komise (ES) č. 560/2009 ze dne 26. Června 2009 o změně nařízení 

(ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény 

nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace. 

 

6.6. Trh s doménovými jmény 

Vzhledem k tomu, že každé doménové jméno může být v rámci .eu TLD zaregistrováno 

právě jednou (neboť jakmile je doménové jméno úspěšně zaregistrováno, není pro další 

registraci přístupné, a to až do doby uplynutí registrace nebo odebrání doménového 

jména, pokud nebude registrace obnovena) a s ohledem na skutečnost, že v praxi velmi 

často nastávají situace, kdy má o registraci určitého doménového jména zájem více 

subjektů, bylo nutné nastavit pro registrování doménových jmen přehledná a 



 

 

 

   

 

29

spravedlivá pravidla. V rámci domény .eu je takovým pravidlem zásada „kdo dřív 

přijde, je dřív na řadě“ („first come, first served“).37  

Zaregistrovaná doménová jména jsou převoditelná, a to za úplatu i bezúplatně, 

v závislosti na dohodě převodce a nabyvatele (přičemž registrátor provádějící převod 

doménového jména může za tento úkon účtovat poplatek). Především v  důsledku této 

vlastnosti doménových jmen (a s ohledem na neustálý rozvoj internetu a jeho užívaní, 

v důsledku čehož dochází také k výrazné komercializaci internetu) se současně 

s doménami rozvíjí i obchodování s doménovými jmény. Mezi nejpočetnější skupiny 

zájemců o registraci domén patří doménoví spekulanti, neboli subjekty jejichž 

předmětem činnosti je registrace domén za účelem jejich úplatného převodu. Spekulanti 

se snaží na základě svých zkušeností odhadnout budoucí poptávku zájemců a 

zaregistrovaná doménová jména v budoucnu převést za mnohanásobně vyšší částky než 

jaké byly zaplaceny registrátorovi za samotnou registraci. Registrace spekulantů jsou 

však výrazně oslabeny institutem odebrání doménového jména, jehož smyslem je právě 

ochrana před spekulativními a zneužívajícími registracemi, neboť jsou registracemi 

nežádoucími.38 

Dalším důležitým účastníkem trhu s doménovými jmény jsou doménoví 

zprostředkovatelé. Tyto subjekty se zaměřují na konečné zákazníky doménového trhu, 

kterým nabízí své služby, jako např. pronájem doménových jmen, podání žádosti o 

registraci doménových jmen, správu doménových portfolií, technické a právní 

poradenství, zprostředkování převodu či výměny doménových jmen. Typickým 

uživatelem těchto služeb jsou nově vznikající společnosti a společnosti zavádějící na trh 

nový produkt.  

Také registrátoři se účastní trhu s doménovými jmény, a to především s ohledem na jimi 

určovanou výši poplatků za jednotlivé úkony.39 

Skupinu základních subjektů trhu s doménovými jmény uzavírají právě koncoví 

zákazníci, tedy držitelé doménových jmen, využívající doménová jména pro 

podnikatelské, soukromé, vědecké, kulturní, umělecké či jiné účely. Vzhledem k tomu, 

že oprávněnými držiteli doménových jmen .eu jsou subjekty ze všech členských států 
                                                      
37 Srov. Nařízení Komise (ES) 874/2004 kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší   

úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace. Článek 2. 
38 Srov. Nařízení Komise (ES) 874/2004 kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší 

úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace. Článek 21. 
39 Viz. Kapitola 5.2.3. této práce. 
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Evropské unie 40 , uskutečňuje se obchod s doménovými jmény .eu rovněž jako 

přeshraniční. K úspěšnosti převodu doménového jména je zapotřebí postupovat dle 

pravidel a podmínek správce příslušné domény, v případě domény .eu dle Pravidel 

registrace doménového jména .eu, vydaných správcem .eu TLD, sdružením EURid. 

Převod doménového jména je upraven v části 7. Podmínek registrace doménového 

jmena .eu. Právním důvodem pro takový převod je nepojmenovaná smlouva41 uzavřená 

mezi převodcem a nabyvatelem. Pro názornost uvádím příklad smlouvy o převodu 

doménového jména v Příloze č.1 této práce. 

 

6.7. Mimosoudní řešení sporů z domény .eu 

Mimosoudní řešení sporů (Alternative Dispute Resolution, ADR) je proces, v rámci 

kterého rozhodují orgány odlišné od tradičních soudů, jehož hlavními znaky a 

výhodami jsou rychlost, odbornost a efektivita rozhodování. 

Nařízení (ES) č. 733/2002 stanoví jako jednu z povinností Rejstříku provádění politiky 

mimosoudního urovnávání sporů založené na úhradě nákladů a vedení řízení za účelem 

rychlého řešení sporů mezi držiteli doménových jmen z práv ke jménům, včetně práv 

duševního vlastnictví, jakož i sporů týkajících se jednotlivých rozhodnutí Rejstříku.42 

Nařízení (ES) č. 733/2002 dále ukládá Rejstříku povinnost zohlednit doporučení 

Světové organizace duševního vlastnictví a přijmout příslušná pravidla pro mimosoudní 

urovnávání sporů. 

Podrobnější úprava mimosoudního řešení sporů z domény .eu je obsažena v nařízení 

(ES) č. 874/2004. Dle tohoto nařízení může Rejstřík na základě objektivních, 

transparentních a nediskriminačních kritérií vybrat poskytovatele mimosoudního 

urovnání sporů. Těmi však mohou být pouze renomované subjekty s vhodnou 

kvalifikací pro mimosoudní řešení sporů. Dalším požadavkem nařízení je uveřejnění 

seznamu vybraných poskytovatelů mimosoudního řešení sporů na internetových 

                                                      
40 Srov. EURid. Pravidla registrace doménového jména .eu. Část 1. 
41 Srov. Kapitola 3.2., čtvrtý odstavec. 
42 Srov. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu. Článek 4. 

odst. 2. 
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stránkách Rejstříku. 43  Úprava mimosoudního řešení sporů obsažená ve dvou výše 

uvedených nařízeních je dále provedena Pravidly pro řešení sporů o domény .eu a 

Doplňujícími pravidly ADR Doplňující pravidla ADR Rozhodčího soudu při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.  

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 o zavedení domény 

nejvyššího řádu .eu, nařízení Komise (ES) č. 874/2004 kterým se stanoví obecná 

pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí 

registrace, Pravidla pro řešení sporů o domény .eu. a Doplňující pravidla ADR 

Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky budeme nadále v souvislosti s mimosoudním řešením sporů souhrnně nazývat 

Procesními pravidly. 

Obr. č. 2. Grafické znázornění Procesních pravidel z hlediska vzájemných vztahů 

 

 

 

Jako subjekt rozhodující spory o domény .eu byl Rejstříkem dne 12. dubna 2005 na 

základě nařízení (ES) č. 874/2004 jmenován Rozhodčí soud při Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“), a to 
                                                      
43 Srov. Nařízení Komise (ES) 874/2004 kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší 

úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace. Článek 23. 
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jako jediný orgán s působností pro všechny členské státy Evropské unie. Tuto činnost 

vykonává Rozhodčí soud prostřednictvím svého ADR Centra pro řešení sporů 

týkajících se doménových jmen .eu, zřízeného v roce 2006 (dále jen „Rozhodčí orgán“). 

V rámci doménových sporů rozhoduje Rozhodčí soud rovněž spory z generických 

domén nejvyššího řádu (např. .com, .net), a to jako jeden ze čtyř orgánů, které jsou 

v rámci celého světa rozhodováním pověřeny. Tyto spory rozhoduje Rozhodčí soud v 

souladu s Jednotnými pravidly pro řešení sporů (Uniform Dispute Resolution Policy, 

UDRP), kterými v první polovině roku 2009 organizace ICANN nově zavedla výlučnou 

elektronickou formu řešení sporů.  

 

6.7.1. Průběh ADR řízení 

Řízení popsané v této části práce je upraveno výše uvedenými Procesními pravidly. 

Mimosoudní řešení sporů může vyvolat jakákoliv ze stran, pokud: 

a) jde o spekulativní nebo zneužívající registraci (tj. registraci doménového jména, 

na které nemá držitel právo či oprávněný zájem nebo registraci, v rámci které 

bylo doménové jméno zaregistrováno či užíváno nikoli v dobré víře); 

b) je rozhodnutí přijaté Rejstříkem v rozporu s nařízením (ES) č. 733/ 2002 nebo 

nařízením (ES) č. 874/2004.44 

Nedohodnou-li se strany jinak, není-li ve smlouvě mezi registrátorem a držitelem 

doménového jména uvedeno jinak, nebo pokud Rozhodčí orgán nerozhodne jinak 

s ohledem na mimořádné okolnosti konkrétního případu, je jazykem rozhodčího řízení 

jazyk smlouvy mezi registrátorem a držitelem doménového jména. Řízení může být 

vedeno v kterémkoliv jazyce Evropské unie. Za mimořádné okolnosti, za kterých by 

mohl Rozhodčí orgán rozhodnout o jiném jazyku řízení, lze dle existující judikatury 

považovat okolnost, když jazyk ADR řízení, který si zvolila žalovaná strana, je odlišný 

od jazyka státní příslušnosti této žalované strany, a to za účelem snížení či znemožnění 

uplatnění práv žalující strany v případném řízení.45 

                                                      
44 Srov. Nařízení Komise (ES) 874/2004 kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší 

úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace. Článek 22. 
45 Srov. Nález Senátu k žádosti o změnu jazyka v ADR řízení (Rozhodnutí). Případ č. 5100.  
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Řízení je zahájeno dnem doručení žalobního návrhu Rozhodčímu orgánu. Přestože do 

nedávné doby bylo zapotřebí doručit Rozhodčímu orgánu žalobní návrh i v tištěné 

podobě, v důsledku posledních změn Pravidel pro řešení sporů o domény .eu a 

Doplňujících pravidel ADR Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky (v rámci těchto změn účinných od února 

2010 došlo i ke snížení poplatků za rozhodčí řízení) lze žalobní návrh podat pouze 

elektronickou formou prostřednictvím online platformy Rozhodčího orgánu46 (pokud si 

strana zvolí jako svou preferovanou formou komunikace fax nebo poštu, musí veškerá 

komunikace stále probíhat prostřednictvím online platformy a zároveň faxem či poštou. 

V takovém případě musí strana svá podání dodávat také zvolenou formou a všechna 

oznámení jsou straně taktéž oznamována v kopii ještě touto zvolenou formou.), a to za 

použití vzorového formuláře žalobního návrhu. Vzorový formulář žalobního návrhu 

tvoří Přílohu č. 2 této práce.  

Z hlediska formálních a obsahových náležitostí musí žalobní návrh:  

§ obsahovat požadavek, aby byl žalobní návrh předložen k rozhodnutí v rámci 

řízení ADR vedenému v souladu s Procesními pravidly; 

§ uvádět jméno, poštovní a emailovou adresu, telefonní a faxové číslo žalující 

strany a zástupce, který je v rámci ADR řízení oprávněn za žalující stranu 

jednat; 

§ určovat preferovaný způsob komunikace se žalující stranou v rámci ADR řízení;  

§ uvádět, zda žalující strana žádá, aby byl spor rozhodnut jednočlenným nebo 

tříčlenným senátem a pro případ, že žalující strana žádá tříčlenný senát, musí 

žalobní návrh uvádět jména tří kandidátů na rozhodce (ti mohou být vybráni ze 

seznamu rozhodců vedeným Rozhodčím orgánem a zároveň by tito rozhodci 

neměli být v posledních třech letech účastni žádného ADR řízení, ve kterém 

byla žalující strana stranou řízení);  

§ uvádět jméno či název žalované strany a dále veškeré informační údaje, které 

jsou žalující straně známé (např. poštovní adresu, emailovou adresu, telefonní 

čísla, faxová čísla); 

§ uvádět doménové jméno či jména, která jsou předmětem žalobního návrhu; 

                                                      
46 Online platforma dostupná z https://eu.adr.eu/arbitration_platform/secure_login.php. 
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§ uvádět registrátora, u něhož jsou předmětná doménová jména zaregistrována ke 

dni podání žalobního návrhu. Tento požadavek se logicky neuplatní, je-li 

žalobní návrh podáván proti rozhodnutí Rejstříku před registrací doménového 

jména, které je předmětem sporu; 

§ v případě, že je žalobní návrh podáván proti rozhodnutí Rejstříku, musí žalobní 

návrh identifikovat rozporované rozhodnutí a uvádět, zda se rozporované 

rozhodnutí týká registrace doménového jména v průběhu fáze Sunrise; 

§ uvádět označení, k němuž je uznáno nebo zakotveno právo vnitrostátním právem 

členského státu Evropské unie a u takového označení specifikovat druh nároků a 

příslušné zákony; 

§ v souladu s Procesními pravidly popisovat skutečnosti, na kterých je žalobní 

návrh založen (tj. zejména důvody, proč je předmětné doménové jméno 

identické nebo zaměnitelné s označením, k němuž vnitrostátní právo nebo právo 

Evropské unie uznává nebo zakotvuje právo; důvody proč bylo doménové 

jméno jeho držitelem zaregistrováno, aniž by tento měl práva nebo oprávněné 

nároky k doménovému jménu; důvody proč by se mělo mít za to, že doménové 

jméno nebylo zaregistrováno nebo není užíváno v dobré víře; důvody, proč je 

rozhodnutí Rejstříku v rozporu s nařízeními Evropské unie); 

§ v souladu s Procesními pravidly uvést, jakého žalobního nároku se žalující 

strana domáhá; 

§ požaduje-li žalující strana převod doménového jména, musí žalující strana 

doložit, že splňuje všeobecná kritéria pro registraci dle čl. 4.2 písm. b) nařízení 

(ES) č. 733/2002; 

§ označit všechna další řízení, která byla zahájena nebo ukončena v souvislosti s 

předmětným doménovým jménem; 

§ obsahovat prohlášení, že se žalující strana v případě podání návrhu na zrušení 

rozhodnutí o zrušení nebo převodu doménového jména, vydanému v ADR 

řízení, podřídí jurisdikci soudů dle místa podnikání registrátora, adresy žalované 

strany nebo místa podnikání registru; 

§ v závěru obsahovat podpis žalující strany nebo jejího oprávněného zástupce, 

přičemž podpis musí splňovat požadavky on-line platformy Rozhodčího orgánu 

a toto prohlášení: 

"Žalující strana prohlašuje, že všechny údaje zde uvedené jsou úplné a správné. 

Žalující strana souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů Rozhodčím 
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orgánem v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Rozhodčího orgánu 

podle Procesních pravidel. Žalující strana dále souhlasí se zveřejněním úplného 

znění rozhodnutí (včetně osobních údajů v rozhodnutí obsažených), vydaného v 

rámci ADR řízení zahájeného tímto žalobním návrhem, a to v jazyce ADR řízení 

a v neúředním anglickém překladu, který zajistí Rozhodčí orgán. Žalující strana 

dále souhlasí s tím, že se žalobní a jiné nároky týkající se registrace 

doménového jména, sporu a řešení sporu uplatňují výhradně proti držiteli 

doménového jména, a tímto se zříká veškerých nároků vůči: 

 

- Rozhodčímu orgánu, jeho statutárním orgánům, funkcionářům, 

zaměstnancům, poradcům a zástupcům, vyjma případů úmyslného 

protiprávního jednání; 

- rozhodcům, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání; 

- registrátorovi, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání; a 

- Rejstříku, členům jeho statutárních orgánů, funkcionářům, 

zaměstnancům, poradcům a zástupcům, vyjma případů úmyslného 

protiprávního jednání."; 

 

§ být doložen veškerými listinnými a jinými důkazy, včetně dokladů o právech, na 

nichž je žalobní návrh založen a rovněž seznam takových důkazů; 

§ zahrnovat veškeré formuláře předepsané Procesními pravidly a splňovat 

formální náležitosti stanovené Procesními pravidly.47 

Žalobní návrh se může týkat více než jednoho doménového jména, avšak za 

předpokladu, že jsou totožné strany ADR řízení a jazyk ADR řízení. Po obdržení 

příslušných poplatků potvrdí Rozhodčí orgán žalující straně, že žalobní návrh obdržel. 

Následně, nejdéle do pěti dnů od data podání žalobního návrhu a před podáním 

oznámení žalované straně, vyrozumí Rozhodčí orgán Rejstřík o totožnosti žalující 

strany a předmětném doménovém jménu. Jakmile je taková informace doručena 

Rejstříku, provede Rejstřík zablokování předmětného doménového jména. Takto 

zablokované doménové jméno nelze převádět na jiného držitele ani k jinému 

registrátorovi a jeho držitel v době, kdy je doménové jméno zablokováno, nemůže u 

tohoto doménového jména měnit své kontaktní údaje.  

                                                      
47 Srov. ADR CENTRUM PRO ŘEŠENÍ SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE DOMÉNOVÝCH JMEN .EU. Pravidla pro 

řešení sporů o domény .eu. Část B. Článek  2. 
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Shledá-li Rozhodčí orgán, že podaný žalobní návrh trpí vadami, vyzve žalující stranu 

k odstranění těchto vad a poskytne jí k odstranění vad lhůtu sedmi dnů. V případě, že 

vyzvaná žalující strana neodstraní vady v této lhůtě, má se za to, že byl žalobní návrh 

žalující stranou vzat zpět, aniž by tím však bylo dotčeno právo žalující strany na podání 

jiného žalobního návrhu. 

Netrpí-li žalobní návrh vadami nebo jsou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, doručí 

Rozhodčí orgán žalobní návrh žalované straně, které od doručení plyne lhůta třiceti 

pracovních dnů pro vyjádření se k žalobnímu návrhu.  

Z hlediska formálních a obsahových náležitostí musí vyjádření žalované strany 

k žalobnímu návrhu: 

§ uvádět jméno, poštovní a emailovou adresu, telefonní a faxové číslo žalované 

strany a jejího zástupce oprávněného za žalovanou stranu v rámci ADR řízení 

jednat; 

§ určovat preferovaný způsob komunikace s žalovanou stranou v rámci ADR 

řízení;  

§ pokud si žalující strana v žalobním návrhu zvolila, aby spor rozhodl jednočlenný 

senát, musí vyjádření žalované strany uvádět, zda se žalovaná strana namísto 

toho rozhodla pro tříčlenný senát; 

§ pokud některá ze stran žádá, aby spor rozhodl tříčlenný senát, uvádět jména a 

kontaktní údaje tří kandidátů na rozhodce (ti mohou být vybráni ze seznamu 

rozhodců vedeným Rozhodčím orgánem a zároveň by tito rozhodci neměli být 

v posledních třech letech účastni žádného ADR řízení, ve kterém byla žalovaná 

strana stranou řízení);  

§ označit všechna další řízení, která byla zahájena nebo ukončena v souvislosti s 

předmětným doménovým jménem; 

§ v souladu s Procesními pravidly popsat skutečnosti, na nichž je vyjádření 

žalované strany k žalobnímu návrhu založeno; 

§ v závěru obsahovat podpis žalované strany nebo jejího oprávněného zástupce, 

přičemž podpis musí splňovat požadavky on-line platformy Rozhodčího orgánu 

a toto prohlášení: 

"Žalovaná strana prohlašuje, že všechny údaje zde uvedené jsou úplné a správné. 

Žalovaná strana souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů Rozhodčím 
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orgánem v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Rozhodčího orgánu 

podle Procesních pravidel. Žalovaná strana dále souhlasí se zveřejněním 

úplného znění rozhodnutí (včetně osobních údajů v rozhodnutí obsažených), 

vydaného v rámci ADR řízení zahájeného tímto žalobním návrhem, a to v jazyce 

ADR řízení a v neúředním anglickém překladu, který zajistí Rozhodčí orgán. 

Žalovaná strana se tímto zříká v souvislosti s tímto ADR řízením veškerých 

nároků a žalobních nároků vůči:  

- Rozhodčímu orgánu, jeho statutárním orgánům, funkcionářům, 

zaměstnancům, poradcům a zástupcům, vyjma případů úmyslného 

protiprávního jednání; 

- rozhodcům, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání; 

- registrátorovi, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání; a 

- Rejstříku, členům jeho statutárních orgánů, funkcionářům, 

zaměstnancům, poradcům a zástupcům, vyjma případů úmyslného 

protiprávního jednání."; 

§ zahrnovat veškeré formuláře předepsané Procesními pravidly a splňovat 

formální náležitosti stanovené Procesními pravidly.48 

Žádá-li žalující strana, aby spor rozhodl jednočlenný senát, zatímco žalovaná strana 

požádala o rozhodnutí senátem tříčlenným, je žalovaná strana povinna zaplatit příslušný 

poplatek stanovený Procesními pravidly (pokud by tento poplatek žalovaná strana 

nezaplatila, spor by byl rozhodnut jednočlenným senátem). 

Shledá-li Rozhodčí orgán, že vyjádření žalované strany k žalobnímu návrhu trpí 

vadami, vyzve žalovanou stranu k odstranění těchto vad a poskytne jí k odstranění vad 

lhůtu sedmi dnů. V případě, že vyzvaná žalovaná strana neodstraní vady v této lhůtě, má 

se za to, že žalovaná strana vyjádření žalované strany k žalobnímu návrhu nepředložila.  

Nedodržení lhůty k vyjádření žalované strany k žalobnímu návrhu může rozhodující 

senát považovat za důvod k uznání nároku žalující strany. 

                                                      
48 Srov. ADR CENTRUM PRO ŘEŠENÍ SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE DOMÉNOVÝCH JMEN .EU. Pravidla pro 

řešení sporů o domény .eu. Část B. Článek 3.  
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Poté, co je vyjádření žalované strany k žalobnímu návrhu doručeno Rozhodčímu 

orgánu, zašle jej bezodkladně Rozhodčí orgán žalující straně. 

Následně je ustaven senátu. V případě, že se žalující ani žalovaná strana nerozhodly pro 

tříčlenný senát, jmenuje Rozhodčí orgán ze svého veřejně přístupného seznamu 

rozhodců jediného rozhodce, který rozhodne o žalobním návrhu. Rozhodci musí mít 

odpovídající odborné znalosti a jsou Rozhodčím orgánem vybírání objektivním, 

transparentním a nediskriminačním způsobem v souladu s interními předpisy 

Rozhodčího orgánu.49 

Nerozhodla-li se žalující strana pro tříčlenný senát, musí Rozhodčímu soudu ve lhůtě 

pěti dnů od oznámení o vyjádření žalované strany k žalobnímu návrhu, v němž se 

žalovaná strana rozhodla pro tříčlenný senát, předložit jména a kontaktní údaje tří 

kandidátů za účelem výběru jednoho rozhodce.  

Rozhodla-li se žalující nebo žalovaná strana pro tříčlenný senát, jmenuje Rozhodčí soud 

ze seznamu kandidátů každé strany jednoho rozhodce a ze svého seznamu rozhodců 

třetího rozhodce. V případě, že jedna ze stran řádně seznam svých kandidátů 

Rozhodčímu soudu nepředloží, jmenuje zbývajícího rozhodce Rozhodčí soud ze svého 

seznamu rozhodců. 

Poté, co je řádně ustaven senát pro rozhodnutí o žalobním návrhu, informuje Rozhodčí 

soud žalující i žalovanou stranu o jmenovaných rozhodcích a datu, do kterého by měl 

ustavený senát předat Rozhodčímu soudu rozhodnutí o žalobním návrhu, nenastanou-li 

žádné mimořádné okolnosti. 

Jakmile je jmenován rozhodce jednočlenného senátu nebo poslední z rozhodců 

tříčlenného senátu, postoupí Rozhodčí soud tomuto senátu předmětný spis. Senát vede 

řízení v souladu s Procesními pravidly způsobem, který považuje v souladu 

s Procesními pravidly za vhodný. Senát je vždy povinen zajistit, aby se žalující i 

žalované straně dostalo spravedlivého a rovnocenného zacházení a aby způsob vedení 

řízení směřoval k rychlému a spravedlivému rozhodnutí sporu. O jednotlivých 

důkazních prostředcích, jejich přípustnosti, váze a významu, rozhodne senát na základě 

svého vlastního uvážení. Od kterékoliv strany může senát na základě svého vlastního 

                                                      
49 ROZHODČÍ SOUD PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČR A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČR.  Řád Rozhodčího soudu 

při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.  
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uvážení požadovat další tvrzení nebo dokumenty neuvedené v žalobním návrhu nebo 

vyjádření žalované strany k žalobnímu návrhu.  

Veškerá komunikace mezi senátem a stranami probíhá pouze prostřednictvím 

elektronické platformy, čímž je zajištěna informovanost všech účastníků, rychlost řízení 

a sníženy náklady řízení. 

Ústní jednání senát až na výjimky nekoná. Je-li to však vzhledem k mimořádným 

okolnostem nezbytné a rozhodne-li tak senát na základě svého vlastního uvážení, 

uskuteční se ústní jednání pomocí telekonference, videokonference nebo webové 

konference, pokud obě strany s využitím takové technologie souhlasí. V případě, že 

některá se stran s využitím takové technologie nesouhlasí, uskuteční se ústní jednání za 

osobní přítomnosti stran, a to na místě, které pro takové ústní jednání stanoví senát. O 

konání ústního jednání je senát povinen informovat obě strany nejméně sedm dnů před 

datem jeho konání. Oznámení o konání ústního jednání musí obsahovat informace o 

datu, čase a elektronickém nebo fyzickém místu jeho konání. 

O žalobním návrhu rozhoduje senát v souladu s Procesními pravidly, a to na základě 

tvrzení a předložených dokumentů. Oprávněné žalobní nároky jsou rozdílné pro řízení, 

ve kterém je žalovaná strana držitelem doménového jména a řízení, ve kterém je 

žalovanou stranou Rejstřík. Je-li žalovanou stranou držitel doménového jména .eu, které 

je předmětem žalobního návrhu, jsou žalobní návrhy omezeny na zrušení sporného 

doménového jména nebo převod sporného doménového jména (pokud žalující strana 

splňuje všeobecná kritéria způsobilosti dle nařízení (ES) č. 733/2002). Je-li žalovanou 

stranou Rejstřík, je hlavním žalobním návrhem zrušení rozporovaného rozhodnutí 

Rejstříku. Ve vhodných případech může senát (v souladu s Procesními pravidly, 

Registrační politikou, Sunrise Rules) rozhodnout o převodu, zrušení nebo přidělení 

předmětného doménového jména. 

Aby žalující straně mohl být senátem přiznán žalobní nárok, musí v ADR řízení, jehož 

žalovanou stranou je držitel sporného doménového jména .eu, žalující strana doložit, že: 

- doménové jméno je identické nebo zaměnitelné s označením, k němuž 

vnitrostátní právo členského státu nebo právo Evropské unie uznává nebo 

zakotvuje právo; a zároveň  



 

 

 

   

 

40

- doménové jméno bylo žalovanou stranou zaregistrováno, aniž by k tomuto 

doménovému jménu měla oprávnění nebo oprávněný zájem; nebo 

- nebylo doménové jméno zaregistrováno v dobré víře nebo v dobré víře není 

užíváno. 

Pro přiznání žalobního nároku v řízení, kde je žalovanou stranou Rejstřík, musí žalující 

strana doložit, že rozporované rozhodnutí Rejstříku je v rozporu s nařízeními Evropské 

unie. 

Pravidla pro řešení sporů o domény .eu dále uvádí demonstrativní výčet okolností, které 

za předpokladu, že jsou senátem pokládány za prokázané na základě hodnocení 

veškerých předložených důkazů, mohou dokazovat právo nebo oprávněný zájem 

žalované strany k předmětnému doménovému jménu. Těmito jsou: 

- okolnost, že žalovaná strana použila doménové jméno nebo jméno odpovídající 

doménovému jménu v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, nebo žalovaná 

strana prokazatelně provedla přípravu k takovému jednání; 

- okolnost, že žalovaná strana je pod doménovým jménem obecně známa, a to i 

přestože ve vztahu k předmětnému doménovému jménu neexistuje vnitrostátním 

právem nebo právem Evropské unie zakotvené nebo uznané právo; 

- okolnost, že žalovaná strana předmětné doménové jméno oprávněně využívá 

k nekomerčním poctivým účelům a jejím záměrem nebylo uvést spotřebitele 

v omyl nebo poškodit pověst označení, ke kterému existuje vnitrostátním 

právem nebo právem Evropské unie zakotvené nebo uznané právo. 

Oproti tomu kterákoliv z těchto okolností, pokládá-li ji senát za prokázanou, může 

dokazovat, že předmětné doménové jméno nebylo zaregistrováno nebo není užíváno 

v dobré víře: 

- okolnost nasvědčující tomu, že předmětné doménové jméno bylo zaregistrováno 

nebo nabyto primárně za účelem prodeje, pronájmu nebo jiného převodu držiteli 

určitého označení, k němuž existuje vnitrostátním právem nebo právem 

Evropské unie zakotvené nebo uznané právo; 
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- okolnost, že předmětné doménové jméno bylo zaregistrováno s cílem zabránit 

držiteli označení, k němuž existuje vnitrostátním právem nebo právem Evropské 

unie zakotvené nebo uznané právo nebo orgánu veřejné moci, aby takové 

označení použil pro registraci odpovídajícího doménového jména, za podmínky, 

že: 

i. žalovaná strana se opakovaně dopustila takového nekalého 

chování; nebo 

ii. předmětné doménové jméno nebylo příslušným způsobem 

využíváno po dobu nejméně dvou let od data registrace; nebo 

iii. žalovaná strana v počátku příslušného ADR řízení prohlásila, že 

bude předmětné doménové jméno, k němuž existuje vnitrostátním 

právem nebo právem Evropské unie zakotvené nebo uznané právo 

nebo doménové jméno odpovídá názvu orgánu veřejné moci, 

využívat, aniž by tak do šesti měsíců od zahájení příslušného 

ADR řízení učinila; 

- okolnost, že předmětné doménové jméno bylo zaregistrováno primárně za 

účelem narušení hospodářské činnosti soutěžitele; 

- okolnost, že předmětné doménové jméno bylo záměrně použito k získávání 

uživatelů internetu za účelem dosažení zisku prostřednictvím vytvoření 

pravděpodobnosti záměny s označením, k němuž existuje vnitrostátním právem 

nebo právem Evropské unie zakotvené nebo uznané právo nebo které je názvem 

orgánu veřejné moci; 

- okolnost, že předmětné doménové jméno je osobním jménem a mezi žalovanou 

stranou a zaregistrovaným doménovým jménem neexistuje žádná souvislost. 

V rámci dokazování musí být veškeré důkazy předložené žalovanou stranou doplněny 

prohlášením o úplnosti a správnosti a musí být poskytnuty žalující straně. Žalující strana 

je oprávněna vyjádřit se ke všem důkazům předloženým žalovanou stranou, a to ve 

lhůtě patnáctí dnů ode dne, kdy je žalující strana obdržela. 



 

 

 

   

 

42

V případě, že žalující strana prokázala, že předmětné doménové jméno je identické nebo 

zaměnitelné s označením, k němuž existuje vnitrostátním právem nebo právem 

Evropské unie zakotvené nebo uznané právo nebo je předmětné doménové jméno 

názvem orgánu veřejné moci a zároveň žalující strana nedokázala prokázat, že žalovaná 

strana nemá právo ani oprávněný zájem k předmětnému doménovému jménu, přičemž 

žalující strana opírala své tvrzení o část B, článek 11., písm. f), odst. 2., bod (iii)50, vydá 

senát mezitímní rozhodnutí ohledně zjištěných skutečností a řízení přeruší na dobu šesti 

měsíců od data podání žalobního návrh. V rámci této doby může žalující strana doložit 

svá tvrzení a žalovaná strana předložit důkazy o příslušném využívání předmětného 

doménového jména. 

Následně vydá senát meritorní rozhodnutí o žalobním návrhu, přičemž každé rozhodnutí 

obsahuje krátké shrnutí v anglickém jazyce, vypracované v souladu s předpisy 

Rozhodčího orgánu. 

Důležitým procesním institutem (nejen) ADR řízení je smír.  V případě, že si strany 

přejí o smíru jednat, může žalující strana požádat Rozhodčí orgán (byl-li již ustaven 

senát, požádá žalující strana senát), aby na určitou dobu Rozhodčí orgán nebo senát 

přerušil příslušné ADR řízení. Tuto dobu může Rozhodčí orgán nebo senát na návrh 

žalující strany prodloužit. Rozhodne-li o přerušení řízení senát, není takovým 

rozhodnutím dotčena povinnost senátu zaslat Rozhodčímu orgánu rozhodnutí o 

žalobním návrhu ve lhůtě stanovené Pravidly o řešení sporů o domény .eu.51 Přerušené 

řízení začne automaticky znovu probíhat okamžikem, kdy Rozhodčí orgán nebo senát 

(byl-li již ustaven) obdrží od jedné ze stran návrh na pokračování v řízení. 

Mimo výše uvedené mohou strany uzavřít smír bez přerušení řízení. Obdrží-li senát 

kdykoliv v průběhu předmětného ADR řízení potvrzení obou stran, že strany ohledně 

předmětu příslušného ADR řízení uzavřely dohodu, považuje se okamžikem doručení 

takového potvrzení senátu řízení za ukončené.  

Rozhodnutí senátu jsou konečná, pro strany závazná a nelze se proti nim odvolat. Tímto 

však není dotčeno právo stran zahájit soudní řízení, které bude mít dopad na výkon 

                                                      
50 Žalovaná strana v počátku příslušného ADR řízení prohlásila, že bude předmětné doménové jméno, k němuž 

existuje vnitrostátním právem nebo právem Evropské unie zakotvené nebo uznané právo nebo doménové jméno 
odpovídá názvu orgánu veřejné moci, využívat, aniž by tak do šesti měsíců od zahájení příslušného ADR řízení 
učinila. 

51  Lhůta jednoho měsíce od data přijetí formálně vyhovujícího vyjádření k žalobnímu návrhu m Rozhodčím orgánem 
nebo od marného uplynutí lhůty pro jeho předložení. 
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rozhodnutí senátu. Procesní pravidla 52  stanoví povinnost senátu zaslat Rozhodčímu 

orgánu meritorní rozhodnutí o žalobním návrhu, a to ve lhůtě jednoho měsíce od data 

přijetí vyjádření žalované strany k žalobnímu návrhu (které splňuje formální 

požadavky) nebo marného uplynutí lhůty třiceti pracovních dnů pro jeho předložení.  

Rozhoduje-li ve věci tříčlenný senát, je rozhodnutí přijímáno prostou většinou.  

Rozhodnutí senátu ve věci samé je vyhotovováno v písemné formě. Rozhodnutí musí 

obsahovat odůvodnění, datum vydání rozhodnutí, jména rozhodců a přiměřeně 

dodržovat omezení délky textu rozhodnutí.53  

Senát je povinen předat úplné znění svého rozhodnutí Rozhodčímu orgánu, který jej do 

tří pracovních dnů ode dne obdržení sdělí oběma stranám, příslušnému registrátorovi a 

Rejstříku a úplné znění rozhodnutí uveřejní na veřejně přístupné webové stránce (tj. v 

databázi rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů o domény .eu, dostupné na 

http://eu.adr.eu/adr/decisions/). 

V případě, že senát v meritorním rozhodnutí přizná žalobní nárok na zrušení sporného 

doménového jména nebo jeho převedení na žalující stranu, musí takové rozhodnutí 

obsahovat poučení o tom, že Rejstřík musí toto rozhodnutí vykonat do třiceti dnů ode 

dne oznámení rozhodnutí stranám (rozhodnutí se však dle této lhůty nevykoná, zahájila-

li žalovaná strana příslušné soudní řízení). 

 

6.7.2 Nestrannost a nezávislost rozhodců 

Požadavek nestrannosti a nezávislosti rozhodců je vyjádřen především v Pravidlech pro 

řešení sporů o domény .eu.54 Rozhodci nesmí být na výsledku sporu osobně ani hmotně 

zainteresováni a zavazují se spor vyřešit dle zásad dobré víry, spravedlnosti a za 

vynaložení řádné odborné péče. Z hlediska nestrannosti a nezávislosti rozhodců a 

ochrany práv stran je důležitým institutem povinnost mlčenlivosti, kterou jsou rozhodci 

vázání s ohledem na skutečnosti a informace, které se dozvěděli v průběhu řízení. Za 

                                                      
52 Srov. ADR CENTRUM PRO ŘEŠENÍ SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE DOMÉNOVÝCH JMEN .EU. Pravidla pro 

řešení sporů o domény .eu. Část B. Článek  12.  
53 Srov. ROZHODČÍ SOUD PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČR A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČR. Doplňující pravidla 

ADR Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Část B. 
Článek 11. 

54 Srov. ADR CENTRUM PRO ŘEŠENÍ SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE DOMÉNOVÝCH JMEN .EU. Pravidla pro 
řešení sporů o domény .eu. Část B. Článek 5.  

http://eu.adr.eu/adr/decisions/
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účelem zajištění nestrannosti a nezávislosti má rozhodce povinnost informovat před 

přijetím svého jmenování Rozhodčí orgán o veškerých okolnostech, které by mohly vést 

ke vzniku důvodných pochybností o rozhodcově nestrannosti a nezávislosti. Tato 

povinnost rozhodce platí i v případě, kdy okolnosti, které by mohly vést ke vzniku 

důvodného podezření ohledně rozhodcovy nestrannosti a nezávislosti, vyvstanou až 

v průběhu samotného řízení. I v takovém případě je rozhodce povinen ihned o takových 

okolnostech informovat Rozhodčí orgán. V obou těchto případech jmenuje náhradního 

rozhodce na základě svého vlastního uvážení Rozhodčí orgán. 

Kromě výše uvedeného postupu mohou proti jmenování rozhodců podat strany své 

námitky. Strana, která podává proti jmenování rozhodce námitky, musí Rozhodčímu 

orgánu zdůvodnit, proč námitky proti jeho jmenování podává. Tyto námitky může 

strana podat nejdéle do dvou dnů od přijetí oznámení o jmenování rozhodce, proti jehož 

jmenování námitky směřují nebo do dvou dnů poté, co se strana dozví o okolnostech 

vedoucích ke vzniku důvodných pochybností ohledně nestrannosti nebo nezávislosti 

příslušného rozhodce. Podala-li proti jmenování některého rozhodce námitky pouze 

některá ze stran, jsou druhá strana a dotčený rozhodce oprávněni se k podání námitek 

vyjádřit. Toto své právo může druhá strana a dotčený rozhodce uplatnit nejpozději do 

dvou dnů od přijetí oznámení o podání námitek. O námitkách proti jmenování rozhodce 

rozhodne Rozhodčí orgán. Takové rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

S výjimkou případů, kdy se rozhodci nebo Rozhodčí orgán dopustí úmyslného 

protiprávního jednání, nenesou rozhodci ani Rozhodčí orgán odpovědnost vůči stranám 

za jednání v souvislosti s jakýmkoliv ADR řízením, vedeným v souladu s Procesními 

pravidly. 

 

6.8 Soudní řešení sporů z domény .eu 

Přestože je v praxi častější rozhodování sporů z domény .eu v rámci ADR řízení, mohou 

dotčené subjekty využít k ochraně svých práv také soudního řízení.  

Žalující strana může k ochraně svých práv volit mezi ADR řízením a soudním řízením. 

V případě volby soudního řízení je toto řízení zahájeno ve vzájemné jurisdikci 

(vzájemnou jurisdikcí se rozumí místní příslušnost soudu podle (a) hlavního místa 
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podnikání registrátora, pokud se žalovaná strana v registrační smlouvě podřídila takové 

jurisdikci pro účely soudního řešení sporů týkajících se nebo vyplývajících z užívání 

doménového jména a pokud se takto určený soud nachází na území Evropské unie, nebo 

(b) podle adresy žalované strany uvedené v registraci doménového jména v databázi 

WHOIS v době podání žalobního návrhu k Rozhodčímu orgánu, nebo adresy, kterou 

žalující strana získá od Rejstříku, pokud takový údaj není k dispozici v databázi 

WHOIS, nebo (c) podle hlavního místa podnikání Rejstříku v případě ADR řízení proti 

Rejstříku). 

Avšak v případě, že se jakákoliv třetí strana v souladu s Procesními pravidly obrátí na 

Rozhodčí orgán a podá žalobní návrh proti držiteli doménového jména .eu pro 

spekulativní nebo zneužívající registraci, je takový držitel doménového jména .eu 

(žalovaná strana) povinen účastnit se ADR řízení.55  

Je-li spor rozhodnut v rámci ADR řízení, je rozhodnutí rozhodců konečné, nelze se proti 

němu odvolat a je pro strany závazné. Takovým rozhodnutím však není dotčeno právo 

stran zahájit ve vzájemné jurisdikci soudní řízení, které bude mít dopad na výkon 

takového rozhodnutí.56 Soudní řízení je kterákoliv ze stran oprávněna zahájit ve lhůtě 

třiceti dnů od oznámení rozhodnutí učiněného v rámci ADR řízení, přičemž takto 

zahájené soudní řízení nemá povahu řízení o opravném prostředku, ale povahu nového 

soudního řízení.  

Zjistí-li senát během ADR řízení, že spor, který je předmětem žalobního návrhu a tedy 

předmětem rozhodování senátu, byl již pravomocně rozhodnut soudem, ukončí senát 

řízení o takovém žalobním návrhu. 

 

6.9 Rozhodnutí v ADR řízení 

Registrace doménového jména je napadnutelná u soudu, přičemž každá se stran může 

vyvolat postup mimosoudního řešení sporů, pokud je registrace spekulativní nebo 

zneužívající nebo je rozhodnutí přijaté Rejstříkem v rozporu s nařízením (ES) (pro 

                                                      
55 Srov. EURid. Podmínky registrace doménového jména .eu Část 16. 
56Srov. ADR CENTRUM PRO ŘEŠENÍ SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE DOMÉNOVÝCH JMEN .EU. Pravidla pro 

řešení sporů o domény .eu. Část B. Článek 12. Odst. a).  
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držitele doménového jména a pro Rejstřík je účast na mimosoudním řešení sporů 

povinná).57  

Řešení doménových sporů prostřednictvím ADR řízení je v praxi mnohem častější než 

řešení takových sporů v klasickém soudním řízení, a to především z důvodu rychlosti 

rozhodování, kvality, odbornosti, nižších nákladů, online přístupu a možnosti jednoduše 

publikovat rozhodnutí na internetu a přispívat tak k celkové transparentnosti řízení.58 

Jak vyplývá z Pravidel pro řešení sporů o domény .eu59, rozhodnutí v ADR řízení jsou 

závazná pro obě strany. Tím je vyjádřena působnost těchto rozhodnutí, která nejsou 

pramenem práva (stejně jako rozhodnutí soudů, která rovněž pramenem práva nejsou) a 

zavazují tedy pouze strany sporu, jejichž právní poměry upravují (tzv. závaznost „inter 

partes“). Rozhodnutí v ADR řízení jsou však významná rovněž pro právní vědu, rozvoj 

argumentace a v neposlední řadě pro jednotnost rozhodovací praxe rozhodců, v rámci 

které je žádoucí, aby byly stejné spory rozhodovány shodně (samozřejmě při zohlednění 

všech okolností konkrétního sporu). V praxi je pak typické, že se při rozhodování 

konkrétních sporů rozhodci odvolávají na dříve vydaná rozhodnutí ve věci, která je 

svými znaky totožná s věcí rozhodovanou. 

Dle nejaktuálnějších statistických údajů 60  bylo ohledně doménových jmen .eu (od 

zřízení ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu) v rámci ADR 

podáno 1102 žalobních návrhů a rozhodnuto 877 sporů, přičemž největší počet sporů 

byl zahájen a rozhodnut v roce 2006. 

 

 

 

 

 

                                                      
57 Srov. Nařízení Komise (ES) 874/2004 kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší 

úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace. Článek 22. Odst. 1. a 2. 
58 Srov. MEJŠNER, P. Spory o doménová jména v doméně „.eu“ – poslední změny. 
59 ADR CENTRUM PRO ŘEŠENÍ SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE DOMÉNOVÝCH JMEN .EU. Pravidla pro řešení 

sporů o domény .eu. Část B. Článek 12. 
60 Data byla pro účel této práce poskytnuta Rozhodčím soudem.  
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Obr. č. 3. Graf znázorňující celkové počty zahájených ADR řízení v jednotlivých 

letech (stav aktuální ke druhému čtvrtletí 2010) 

 

 

 

6.9.1 Kategorizace rozhodnutí v ADR řízení 

Jak již bylo v této práci několikrát uvedeno, registrace doménových jmen .eu byla 

rozdělena do několika fází, přičemž specifika každé fáze jsou důležitá i pro charakter 

sporů, které jsou nebo byly ohledně doménových jmen .eu v rámci příslušné fáze 

rozhodovány.  

Rozhodnutí můžeme rozdělit do dvou základních skupin odpovídajících dvěma 

základním fázím registrace, tedy na rozhodnutí týkající se fáze Sunrise a rozhodnutí 

týkající se fáze volné registrace.  

Rozhodnutí týkající se fáze Sunrise můžeme dále dělit do níže uvedených skupin podle 

předmětu rozhodování. 61  Typickými pro tuto fázi registraci jsou spory zahájené 

neúspěšnými žadatel proti Rejstříku. 

A. údajně nedostatečné prokázání skutečností - posuzování, zda jsou předložené 

písemné důkazy dostatečné [např. Rozhodnutí č. 00127]; 

                                                      
61 Srov. ADR CENTRUM PRO ŘEŠENÍ SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE DOMÉNOVÝCH JMEN .EU. Kategorizace 

rozhodnutí. Dostupné z < http://eu.adr.eu/adr/categorization_of_decisions/index.php>. 

http://eu.adr.eu/adr/categorization_of_decisions/index.php


 

 

 

   

 

48

B. formální vs skutečné přezkoumání žádostí v rámci fáze Sunrise - zjišťování, zda 

žádost o doménové jméno .eu je v souladu s Pravidly pro období Sunrise [např. 

Rozhodnutí č. 00232 ]; 

C. zlá víra v průběhu fáze Sunrise - posuzování zlé víry během fáze Sunrise [např. 

Rozhodnutí č. 00012]; 

D. způsobilost - posuzování způsobilosti k žádosti a získání doménového jména .eu 

dle Nařízení (ES) č. 733/2002, čl. 4.2. písm.b), tzv. všeobecných kritérií 

způsobilosti [např. Rozhodnutí č. 00315 ];  

E. figurativní nebo složené znaky – posuzování přepisu figurativních nebo 

složených znaků62 dle Pravidel pro období Sunrise, část 19.2. [např. Rozhodnutí 

č. 00210 ]; 

F. „kdo dřív přijde“ vs. přednostní práva – konfrontace zásady „kdo dřív přijde je 

dřív na řadě“, jakožto základní zásady pro přidělování doménových jmen .eu, 

s tvrzenými přednostními právy [např. Rozhodnutí č. 00143]; 

G. veřejné subjekty – rozhodování o doménových jménech odpovídajících názvu 

veřejného subjektu v souladu s Nařízením (ES) č. 874/2004, čl. 10. [např. 

Rozhodnutí č. 00139 ]; 

H. zvláštní znaky – rozhodování sporů plynoucích z přepisu zvláštních znaků ve 

smyslu Nařízení (ES) č. 874/2004, čl. 11. [např. Rozhodnutí č. 00394 ]; 

I. ostatní – všechna ostatní rozhodnutí v rámci fáze Sunrise, nespadající do 

předchozích kategorií [např. Rozhodnutí č. 00261 ]. 

 

Charakteristickými spory pro fázi volné registrace (Land Rush) jsou spory třetích osob 

(žalující strana) a držitelů doménových jmen (strana žalovaná). V těchto sporech 

žalující strana prokazuje o sporném doménovém jménu, jehož držitelem je žalovaná 

strana, že předmětné doménové jméno:   

J. je identické nebo zaměnitelné s označením, k němuž vnitrostátní právo 

členského státu nebo právo Evropské unie uznává nebo zakotvuje právo a 

zároveň bylo žalovanou stranou zaregistrováno, aniž by k tomuto doménovému 

jménu měla oprávnění nebo oprávněný zájem [např. Rozhodnutí č. 05744 ];  

K. je identické nebo zaměnitelné s označením, k němuž vnitrostátní právo 

členského státu nebo právo Evropské unie uznává nebo zakotvuje právo a 
                                                      
62 Figurativními nebo složenými znaky se rozumí znaky obsahující slova, hesla, obrázky, loga atd. 
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zároveň nebylo zaregistrováno v dobré víře nebo v dobré víře není užíváno63 

[např. Rozhodnutí č. 5572 ]. 

 

6.9.2. Vybraná rozhodnutí v ADR řízení – fáze Sunrise 

V této části práce uvádím ke každé z výše uvedených skupin rozhodnutí ve fázi Sunrise  

jedno konkrétní ADR rozhodnutí (v předchozí části vždy uvedeno v hranatých 

závorkách u příslušné skupiny rozhodnutí).  

Ad. A.)  Rozhodnutí č. 00127; rozporované doménové jméno: BPW.EU 

Spor o doménové jméno BPW.EU byl zahájen v prosinci 2005 podáním žalobního 

návrhu, kterým se žalující strana (německá společnost BPW Bergische Achsen KG) 

vůči straně žalované (Rejstřík) domáhala zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti o 

registraci doménového jména podané na základě tvrzeného a údajně doloženého 

přednostního práva k tomuto doménovému jménu, založeného registrovanou ochrannou 

známkou. 

Předloženým důkazem tvrzeného přednostního práva žalující strany byl výpis z 

certifikátu o registrované obchodní známce, vydaný kompetentním vnitrostátním 

úřadem a skutečně potvrzující existenci registrované ochranné známky „BPW“. Tento 

výpis však neoznačoval vlastníka ochranné známky, čímž žalovaná strana s ohledem na 

Pravidla registrace pro období Sunrise zdůvodnila svůj postup pro odmítnutí žádosti o 

registraci. Dle článku 13.2. Pravidel registrace pro období Sunrise je žadatel povinen 

předložit písemné důkazy, které jasně prokazují, že je žadatel nahlášeným vlastníkem 

registrované ochranné známky. Tuto skutečnost však žalující stranou předložené 

dokumenty neobsahovaly. Žalující strana namítala povinnost ověřovatele 64  provést 

vlastní zkoumání, v rámci kterého by bylo ověřovateli osvědčeno tvrzení žalující strany. 

Strana žalovaná se proti tomuto bránila argumentem podloženým Pravidly pro období 

Sunrise65, která uvádí, že ověřovatel není povinen provádět vlastní zkoumání okolností 

žádosti, ale dle svého volného uvážení tak může učinit. 

                                                      
63 Srov. ADR CENTRUM PRO ŘEŠENÍ SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE DOMÉNOVÝCH JMEN .EU. Pravidla pro 

řešení sporů o domény .eu. Část B. Článek  11. 
64 Ověřovatel viz.  Kapitola 5.2.3. této práce. 
65 Srov. EURid. Pravidla a podmínky registrace domény .eu pro žádosti o registraci Doménového jména podané 

během Období postupné registrace - Pravidla pro období Sunrise. Část 21. Odst. 3. 
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Vzhledem k tomu, že žalující strana v žádosti o registraci doménového jména řádně 

neprokázala svá přednostní práva, žalovaná strana oprávněně zamítla její žádost. 

Žalobní návrh byl z výše uvedených důvodů zamítnut.66 

Ad. B.)  Rozhodnutí č. 00232; rozporované doménové jméno: DMC.EU 

V tomto sporu se žalující strana (rakouská společnost DMC, Design for Media and 

Communication, GmbH) vůči žalované straně (Rejstřík) domáhala zrušení rozhodnutí o 

zamítnutí žádosti o registraci doménového jména podané na základě tvrzeného 

přednostního práva k tomuto doménovému jménu, založeného registrovanou ochrannou 

známkou „DMC“. Důvodem Rejstříku pro zamítnutí žádosti o registraci byla neshoda 

vlastníka ochranné známky registrované v souladu s rakouskými vnitrostátními předpisy 

a žadatele o registraci. Na dokumentech předložených žalující stranou byla jako vlastník 

registrované ochranné známky uvedena společnost DMC KG, přičemž žadatelem o 

registraci byla společnost DMC GmbH.  

Taková skutečnost je zjevně v rozporu s požadavky Pravidel pro období Sunrise, která 

stanoví, že důkazní břemeno ohledně prokázání svých přednostních práv nese žadatel a 

je povinen jasně prokázat, že je vlastníkem registrované obchodní známky odpovídající 

předmětnému doménovému jménu.  

Důvodem, pro který jsou subjekty žadatele o registraci a vlastníka registrované 

ochranné známky odlišné, je dle argumentace žalující strany především právní úprava 

společností v Rakousku, dle které je pro právní formu společností „KG“ (něm. 

Kommanditgesellschaft) nutný minimálně jeden společník ručící za závazky společnosti 

celým svým majetkem (komplementář) a minimálně jeden společník s ručením 

omezeným (komanditista), přičemž společníkem neomezeně ručícím je často společnost 

s ručením omezeným „GmbH“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung). 

Žalující strana dále argumentovala, že použila pro žádost o registraci názvu společnosti 

„GmbH“ z důvodu technického omezení znaků v žádosti, v důsledku kterého nemohl 

být uveden celý název „KG“ přesahující 30 povolených znaků. 

V rámci argumentace uvedené v tomto rozhodnutí bylo rovněž uvedeno, že požadavek, 

aby byl Rejstřík obeznámen s právními formami společností dle právních řádů 

                                                      
66 Srov. Rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu č. 00127 ze dne 22.05.2006.  
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jednotlivých členských států Evropské unie, není vzhledem k povaze činnosti Rejstříku 

nepřiměřený. 

Vzhledem k tomu, že žalovaná strana uznala, že z výše uvedených důvodů mohou být 

pro účely registrace žalující strana a subjekt uvedený v předložených dokumentech jako 

vlastník registrované ochranné známky považovány za jeden subjekt a vzhledem 

k tomu, že žalující strana unesla důkazní břemeno a předložila dostatečné důkazy 

k prokázání svých tvrzení, rozhodl senát o zrušení rozhodnutí rejstříku a zaregistrování 

doménového jména ve prospěch žalující strany.67 

Ad. C.)  Rozhodnutí č. 00012; rozporované doménové jméno: EUROSTAR.EU 

Tento případ je příkladem sporů, v rámci kterých byla posuzována dobrá a zlá víra 

žadatele během registrace ve fázi Sunrise. Rejstřík rozhodl o registraci sporného 

doménového jména EUROSTAR.EU ve prospěch společnosti zabývající se prodejem 

diamatnů, Eurostar Diamond Traders NV („EDT“). Společnost Eurostar U.K. Limited 

(žalující strana), která společně s francouzskou společností provozuje podmořský tunel 

pod Lamanšským průlivem (a má zaregistrováno více než 200 ochranných známek 

obsahujících slovo „EUROSTAR“), zažádala o registraci sporného doménového jména 

o jednu minutu později než EDT. 

V roce 2004 uzavřely obě strany smlouvu ohledně několika sporných ochranných 

známek, přičemž registrace doménového jména EUROSTAR.EU žalovanou stranou je 

dle tvrzení žalující strany v rozporu s touto smlouvou. V souvislosti s touto skutečností 

tvrdila žalující strana (Eurostar U.K. Limited) nepravdivost prohlášení žadatele o 

registraci (EDT), že podle jeho nejlepšího vědomí je žádost o registraci doménového 

jména podána v dobré víře a nijak nenarušuje práva žádné třetí osoby.68 Žalující strana 

dále tvrdila neexistenci přednostních práv EDT, neboť ta nevlastní registrovanou 

ochrannou známku k samotnému slovu „EUROSTAR“, nýbrž pouze registrované 

ochranné známky sestávající se z kombinace tohoto slova se slovy jinými.  

Žalovaná strana (Rejstřík) ve svém obhajovala svůj postup Pravidly pro období Sunrise, 

která uvádí jako dostačující důkaz existence přednostního práva přítomnost jména (tedy 

„EUROSTAR“) v zaregistrované ochranné známce, pokud je takový prvek dominantní 

                                                      
67 Srov. Rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu č. 00232 ze dne 30.05.2006. 
68 Srov. Nařízení Komise (ES) 874/2004 kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší 

úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace. Článek 3. Písm. a). 
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a složení jeho alfanumerických znaků odpovídá pořadí znaků v příslušném doménovém 

jménu. 69  K tvrzení žalující strany, že EDT žádala o registraci doménového jména, 

přestože si byla vědoma omezení plynoucích z výše uvedené smlouvy mezi stranami, 

žalovaná strana uvedla, že dle nařízení (ES) č. 874/2004 je zjištění Rejstříku omezeno 

pouze na skutečnost, zda bylo žadatelem v souladu s nařízením (ES) č. 874/2004 

prokázáno žadatelovo předností právo70. Smlouva uzavřená se třetí stranou je tedy dle 

názoru žalované strany irelevantní a nepodléhá přezkumu Rejstříku. Žalovaná strana 

dále uvedla, že senát se v řízení proti Rejstříku dle článku 22. odst. 11. omezí na 

zjištění, zda rozhodnutí Rejstříku odporuje příslušným nařízením (ES) či nikoliv. 

Rozhodnutí senátu o zamítnutí žalobního návrhu bylo v tomto sporu odůvodněno 

skutečností, že žalovaná strana v souladu s článkem 19.2. Pravidel pro období Sunrise 

prokázala své přednostní právo a názor senátu, že Rejstřík není povinen před 

provedením registrace zkoumat, zda žádost byla podána v dobré víře či nikoliv. Takové 

zkoumání by muselo být provedeno v rámci postupu dle Nařízení (ES) 874/2004, 

článku 20., přičemž takový postup v tomto případě nebyl zahájen.71 

Ad. D.)  Rozhodnutí č. 00479; rozporované doménové jméno: METALOCK.EU 

Otázka způsobilosti žadatele o registraci doménového jména (dánské společnosti 

Metalock Denmark) na základě tvrzeného přednostního práva vycházejícího 

z registrované ochranné známky byla předmětem sporu o doménové jméno 

METALOCK.EU. Žalující strana (německá společnost Metalock Industrie Service 

GmbH) se domáhala zrušení rozhodnutí Rejstříku, které bylo dle tvrzení žalující strany 

v rozporu s článkem 10 odstavcem 1. nařízenní (ES) č. 874/2004, neboť dle přeložené 

dokumentace je vlastníkem registrované ochranné známky „METALOCK“ švédská 

společnost Gränges Metalock AB, nezávislá na dánské společnosti Metalock Denmark, 

v jejíž prospěch bylo o registraci sporného doménového jména rozhodnuto. Dánská 

společnost byla v dokumentaci předložené při žádosti o registraci uvedena pouze jako 

zástupce, ale nikoliv jako vlastník ochranné známky. Dle podloženého tvrzení žalující 

strany byly důkazy o udělení licence k ochranné známce ve prospěch dánské společnosti 

                                                      
69 Srov. EURid. Pravidla a podmínky registrace domény .eu pro žádosti o registraci Doménového jména podané 

během Období postupné registrace - Pravidla pro období Sunrise. Část 19. Odst. 2. 
70 Srov. Nařízení Komise (ES) 874/2004 kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší 

úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace. Článek 14. Poslední odstavec. 
71 Srov. Rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu č. 00012 ze dne 12.05.2006. 
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předloženy po uplynutí lhůty pro předložení takových dokumentů, nebylo tedy možné 

k takovým důkazům přihlížet. 

Senát na základě uvedených argumentů rozhodl o odebrání sporného doménového 

jména dánské společnosti Metalock Denmark a jeho převedení na žalující stranu.72 

Ad. E.)  Rozhodnutí č. 00328; rozporované doménové jméno: LAST-MINUTE.EU 

Žalující strana (Thomas Rücker) se v tomto sporu, jakožto v pořadí druhý žadatel o 

sporné doménové jméno, jehož žádost byla podána o 9 sekund později než žádost 

společnosti L’Tur Tourismus AG (LT), domáhala vůči straně žalované (Rejstřík), aby 

odebrala sporné doménové jméno společnosti LT, v jejíž prospěch bylo o registraci 

rozhodnuto. Žalovaný ve svém žalobním návrhu uváděl, že Rejstřík jednal v rozporu 

s Pravidly pro období Sunrines, která ve své části 3., odstavci 1., bodu (vii) uvádí, že 

úplná žádost žadatele o registraci doménového jména musí obsahovat mimo jiné celé 

jméno, ke kterému se uplatňuje přednostní právo. Jak bylo prokázáno, společnost LT 

uvedla v poli pro uvedení celého jména namísto LAST-MINUTE údaj „LAST-

MINUTE“ s uvozovkami. Na základě této skutečnosti tvrdila žalovaná strana rozpor 

s výše uvedeným ustanovením Pravidel pro období Sunrise. 

Senát v tomto sporu rozhodl s odůvodněním, že nebyl senátu předložen žádný důkaz o 

tom, že uvedení uvozovek u požadovaného doménového jména má přímý dopad na 

platnost žádosti o registraci doménového jména. Jelikož byly všechny podmínky 

žadatelem splněny a senát neshledal, že rozhodnutí Rejstříku by odporovalo nařízením 

(ES), senát žalobní návrh zamítl. 73 

Ad. F.)  Rozhodnutí č. 00143; rozporované doménové jméno: VITANA.EU 

Podstatou sporu o doménové jméno VITANA.EU bylo tvrzení žalující strany 

(společnost VITANA, a.s.), že ochranná známka žalované strany byla zaregistrována 

dříve než ochranná známka Jeana Pierra Sufferta, v jehož prospěch bylo rozhodnuto o 

registraci sporného doménového jména.  

Vzhledem k tomu, že Jean Pierre Suffert splnil všechny požadavky pro registraci 

doménového jména ve fázi Sunrise a jako první v pořadí řádně zažádal o registraci 

                                                      
72 Srov. Rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu č. 00479 ze dne 20.06.2006. 
73 Srov. Rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu č. 00328 ze dne 04.07.2006. 
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sporného doménového jména VITANA.EU, nebylo rozhodnutí Rejstříku o registraci 

doménového jména v rozporu s nařízeními (ES) a žalobní návrh byl zamítnut. 

Skutečnost, že žalující strana vlastní dříve zaregistrovanou ochrannou známku není 

v tomto případě podstatná, neboť Jean Pierre Suffert rovněž vlastní ochrannou známku 

ke jménu „VITANA“, zaregistrovanou v souladu s vnitrostátním právem svého státu a 

rozhodující je v takové situaci zásada „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.74 

Ad. G.)  Rozhodnutí č. 00139; rozporované doménové jméno: BOC.EU 

Příkladem sporu ohledně práv veřejných subjektů je spor o doménové jméno BOC.EU. 

V rámci tohoto sporu se žalující strana (společnost The BOC Group plc) domáhala 

zrušení rozhodnutí žalované strany (Rejstříku) o registraci sporného doménového jména 

BOC.EU vydaného ve prospěch veřejného subjektu Gemeentelijk Brandweerkorps 

Amsterdam of The Netherlands.  Žalující strana tvrdila, že jméno „BOC“ není ani 

celým jménem veřejného subjektu ani obecně používaným akronymem uvedeného 

veřejného subjektu a rozhodnutí o registraci doménového jména ve prospěch tohoto 

subjektu je v rozporu s článkem 10. odst. 3. nařízení (ES) č. 874/2004.  

Žalovaný ve svém vyjádření dostatečně prokázal, že jméno „BOC“ je všeobecně 

používaným akronymem pro hasičský útvar (Brandweer Opleidings Centrum), který je 

složkou výše uvedeného nizozemského vládního subjektu. Na základě této skutečnosti 

rozhodl senát, že rozhodnutí Rejstříku neodporuje nařízením (ES) a žalobní návrh 

zamítl.75 

Ad. H.)  Rozhodnutí č. 00532; rozporované doménové jméno: URLAUB.EU 

Spor o doménové jméno URLAUB.EU je příkladem sporů plynoucích z přepisu 

zvláštních znaků.  Žalující strana (společnost Cervos Enterprises LTD) se v tomto sporu 

domáhala zrušení rozhodnutí žalované strany (Rejstříku), kterým bylo o registraci 

sporného doménového jména rozhodnuto ve prospěch společnosti  info.at Internet 

GmbH vlastnící registrovanou ochrannou známku ke jménu „u*r*l*a*u*b“.  

Žalující strana ve svém žalobním návrhu především tvrdila, že registrovaná ochranná 

známka „u*r*l*a*u*b“ nezakládá přednostní právo k doménovému jménu 

                                                      
74 Srov. Rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu č. 00143 ze dne 10.05.2006. 
75 Srov. Rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu č. 00139 ze dne 25.05.2006. 
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URLAUB.EU. Rozhodnutí jednočlenného senátu odkazuje na článek 11., odst. 2., 

nařízení (ES) č. 874/2004, který stanoví, že pokud jméno, pro které existují přednostní 

práva, obsahuje zvláštní znaky, musí se z příslušného jména tyto znaky odstranit, 

nahradit pomlčkami nebo, je-li to možné, přepsat. Dále rozhodnutí zmiňuje rozhodovací 

praxi ohledně přepisu znaků. V rozhodnutích č. 265 (LIVE.EU, ochranná známka 

“LI&VE”), č. 394 (FRANKFURT.EU, ochranná známka “FRANKF & URT”) a č.. 398 

(BARCELONA.EU, ochranná známka “BARC & ELONA”) byl shodně vyjádřen 

názor, že zvláštní znak by měl být přednostně přepsán. Vzhledem k tomu, že pro 

symbol „hvězdičky“ však neexistuje žádný jedinečný symbol, kterým by se tento znak 

přepisoval, postupoval v tomto případě Rejstřík v souladu s výše uvedeným nařízením, 

když ze jména zvláštní symboly vypustil a rozhodl o registraci doménového jména na 

základě řádně doloženého přednostního práva v souladu se zásadou „kdo dřív přijde, je 

dřív na řadě“. Senát pro tyto důvody žalobní návrh zamítl.76 

Ad. I.)  Rozhodnutí č. 00261; rozporované doménové jméno: BEST.EU 

Žalující strana (společnost topeu.com s.r.o.), vlastnící registrovanou obchodní známku 

obsahující jméno „BEST.EU“ se ve svém žalobním návrhu domáhala zrušení 

rozhodnutí žalované strany (Rejstříku) o registraci doménového sporného doménového 

jména ve prospěch Olafa Sprinze, vlastníka registrované ochranné známky „BEST“, 

který byl v pořadí prvním žadatelem o sporné doménové jméno. 

Žalující strana tvrdila, že dle článku 10. odst. 2. nařízení (ES) č. 874/2004, podle 

kterého spočívá registrace na základě přednostního práva v registraci celého jména, pro 

které přednostní právo existuje, není Olaf Sprinz způsobilým žadatelem o registraci 

sporného doménového jména, neboť jeho ochranná známka obsahuje pouze jméno 

„BEST“ a nikoliv „BEST.EU“, zatímco ochranná známka žalující strany toto celé 

jméno obsahuje. 

Své rozhodnutí, kterým senát zamítl žalobní návrh, zdůvodnil senát tvrzením, že 

přípona „.eu“ netvoří ve smyslu výše uvedeného článku nařízení (ES) součást 

doménového jména a přednostní práva závisí pouze na znění jména obsaženého 

v ochranné známce bez této přípony.77 

                                                      
76 Srov. Rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu č. 00532 ze dne 12.07.2006. 
77 Srov. Rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu č. 00261 ze dne 25.08.2006. 
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6.9.3. Vybraná rozhodnutí v ADR řízení – fáze volné registrace 

Příkladem uvádím také rozhodnutí v ADR řízeních týkajících se fáze volné registrace, a 

to dle dvou výše uvedených kategorií (přičemž čísla příslušných rozhodnutí jsou u 

každé z výše uvedených kategorií uvedena v hranaté závorce). 

Ad. J.)  Rozhodnutí č. 05744; rozporované doménové jméno: HOSTING-

DISCOUNTER.EU 

Spor o doménové jméno HOSTING-DISCOUNTER.EU je posledním nejaktuálnějším 

sporem rozhodnutým ADR Centrem pro řešení sporů o doménová jména .eu.  V rámci 

tohoto sporu se žalující strana (Tiscom Hosting BV, Moore) domáhala převedení 

sporného doménového jména ze strany žalované (Proxy Service Ltd, Proxy Service Ltd) 

na stranu žalující. 

Žalující strana řádně doložila, že je vlastníkem registrované ochranné známky na jméno 

„HOSTINGDISCOUNTER“ a ke své činnosti užívá rovněž doménového jména 

HOSTINGDISCOUNTER.NL. Žalující strana tvrdila, že žalovaná strana zaregistrovala 

sporné doménové jméno, aniž na takové jméno měla právo nebo oprávněný zájem a tato 

registrace je spekulativní a zneužívající, neboť žalovaná strana nabízí podobně služby 

jako strana žalující.  

Vzhledem k tomu, že žalovaná strana neprokázala své právo nebo oprávněný zájem na 

sporném doménovém jménu, rozhodl senát na základě článku 21. nařízení (ES) č. 

874/2004 o převedení sporného doménového jména na žalující stranu.78 

Ad. K.)  Rozhodnutí č. 05572; rozporované doménové jméno: KGINDUSTRIES.EU 

Příkladem sporu o doménové jméno, které je identické nebo zaměnitelné s označením, 

k němuž vnitrostátní právo členského státu nebo právo Evropské unie uznává nebo 

zakotvuje právo a zároveň nebylo zaregistrováno v dobré víře nebo v dobré víře není 

užíváno, je spor o doménové jméno KGINDUSTRIES.EU. Žalující strana (KG 

Industries LLC) se v tomto sporu vůči žalované straně (KG Industries, Gary Powell KG 

Industries) domáhala odebrání sporného doménového jména žalované straně.  

                                                      
78 Srov. Rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu č. 05744 ze dne 06.09.2010. 
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Žalující strana vlastní registrovanou ochrannou známku ke jménu “KG INDUSTRIES” 

celosvětově pod tímto označením podniká. Žalovaná je bývalým distributorem žalující 

strany, přičemž sporné doménové jméno žalovaná strana registrovala v době účinnosti 

vzájemné smlouvy stran, tedy v době, kdy vykonávala činnost pro žalující stranu. 

Žalovaná strana v době podání žalobního návrhu prodávala na internetových stránkách 

pod sporným doménovým jménem konkurenční produkty, což bylo dokázáno. Žalující 

strana v tomto sporu tvrdila, že žalovaná strana neměla žádné právo ani oprávněný 

nárok k takové registraci a ta byla zjevně provedena ve zlé víře. K tomuto tvrzení 

neposkytla žalující strana žádné důkazy, avšak žalovaná strana toto tvrzení 

nerozporovala. 

Senát v tomto sporu rozhodl o odebrání doménového jména žalované straně, a to 

s odůvodněním, že žalovaná strana úmyslně použila doménového jména s cílem přilákat 

uživatele internetu pro obchodní zisk na internetovou stránku držitele doménového 

jména vytvořením pravděpodobnosti záměny se jménem, k němuž vnitrostátní právo 

členského státu nebo právo Evropské unie uznává nebo zakotvuje právo, čímž byly 

naplněny znaky jednání uvedeného článkem 21. odst. (3), písm. d), nařízení (ES) č. 

874/2004, tedy nedostatek dobré víry žalované strany.79  

 

6.9.4. Vybrané soudní rozhodnutí 

Jak již bylo v této práci několikrát zmíněno, nejen v rámci ADR řízení jsou 

rozhodovány spory o domény .eu. V této souvislosti uvádím též konkrétní příklad 

soudního řízení ohledně doménového jména .eu. 

Soudní řízení vedené Městským soudem v Praze - spor o doménové jméno 

PAROUBEK.EU 

V tomto mediálně známem sporu se žalobce (Jiří Paroubek) v polovině roku 2009 

domáhal ochrany svých práv u Městského soudu v Praze. Žalovaný (společnost 

Deredes, s.r.o.) zaregistroval doménové jméno PAROUBEK.EU první den registrace 

doménových jmen .eu v rámci fáze volné registrace.  Žalobce se u soudu domáhal, aby 

                                                      
79 Srov. Rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu č. 05572 ze dne 27.05.2010. 
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se žalovaný zdržel užívání doménového jména PAROUBEK.EU a po změně žalobního 

návrhu, rovněž aby žalovaný převedl sporné doménové jméno na osobu žalobce.  

Ve věci vydal Městský soud v Praze z důvodu ochrany práv žalobce předběžné opatření, 

na jehož základě nesměl žalovaný se sporným doménovým jménem nakládat, mohl jej 

pouze převést na osobu žalobce. Takový převod však žalovavý zpočátku odmítal. 

Z hlediska oprávněnosti žalobcových nároků je zřejmé, že žalovaný svým jednáním 

naplnil znaky jednání uvedeného v nařízení (ES) č. 874/200480, kterým je zaregistrování 

doménového jména odpovídajícího osobnímu jménu fyzické osoby, u kterého mezi 

doménovým jménem a držitelem takového doménového jména neexistuje prokazatelná 

vazba. 

Spor byl (po návrhu žalovaného na dobrovolné bezúplatné převedení doménového 

jména na osobu žalobce) ukončen mimosoudní dohodou stran, a to především 

s ohledem na předběžný názor soudu o oprávněnosti nároku žalobce. 

 

6.10 Využití domény .eu 

Jak je patrné z níže uvedeného grafu, doména .eu patří v současné době mezi deset 

nejpoužívanějších domén nejvyššího řádu ne světě.81 Celkově bylo pod doménou .eu 

zaregistrováno již více než 3.246.000 doménových jmen a z toho více než 119.000 

v České republice. Významným impulzem pro nárůst registrací bylo zavedení možnosti 

používat v doménových jménech znaky národních abeced, a to od konce roku 2009.82 

Dalším důležitým krokem v rozvoji domény .eu bylo bezpečnostní rozšíření 

DNSSEC 83 , jehož zavedení v roce 2010 posílilo ochranu držitelů a uživatelů 

doménových jmen .eu.  

 

 

                                                      
80 Nařízení Komise (ES) 874/2004 kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně 

.eu a zásady, jimiž se řídí registrace. Článek 22. 
81 Srov. EURid. EURID’S QUARTERLY PROGRESS REPORT. Second Quarter 2010. 
82 Srov. Kapitola 5.4. této práce. 
83 DNS Security Extensions. Viz. Kapitola 5.1. této práce. 
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Obr. č. 4. Graf deseti světově nejvyužívanějších domén nejvyššího řádu dle 

celkového počtu zaregistrovaných doménových jmen (stav aktuální ke druhému 

čtvrtletí 2010) 

 

Státem s nejvyšším počtem registrací doménových jmen .eu je suverénně Německo. 

V níže uvedeném grafu si můžeme na první pohled všimnout výrazného odstupu 

Německa od ostatních států. Graf znázorňuje deset států s nejvyšším počtem registrací 

doménových jmen .eu, přičemž souhrn registrací těchto deseti států tvoří 86,2 % 

celkového počtu zaregistrovaných doménových jmen .eu.84 

Obr. č. 5. Graf deseti států s nevyšším počtem zaregistrovaných doménových jmen 

.eu (stav aktuální ke druhému čtvrtletí 2010) 

 

                                                      
84 Srov. EURid. EURID’S QUARTERLY PROGRESS REPORT. Second Quarter 2010. 
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Z hlediska počtu zaregistrovaných doménových jmen .eu v přepočtu na tisíc obyvatel 

jednotlivých států byla nejvyšší hodnota dosažena v Lucembursku, kde činí 52 

registrací. Druhým státem z hlediska tohoto kritéria je Nizozemsko s počtem 25 

registrací na 1000 obyvatel. Oproti tomu v Portugalsku a Rumunsku dosahuje tato 

hodnota 1 registrace na 1000 obyvatel.  

Obr. č. 6. Mapa vyjadřující počet doménových jmen .eu v přepočtu na 1000 

obyvatel příslušného státu (stav aktuální ke druhému čtvrtletí 2010) 

 

 

 

Obecně lze říci, že vysoký počet zaregistrovaných doménových jmen .eu odpovídá 

státům s vysokým počtem zaregistrovaných doménových jmen pod jejich příslušnou 

národní doménou nejvyššího řádu. 85 

 

                                                      
85 Srov. EURid. EURID’S QUARTERLY PROGRESS REPORT. Second Quarter 2010. 
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7. Závěr 

Cílem této práce bylo podat relativně ucelené informace o doménách a doménových 

jménech, jejich struktuře, jednotlivých druzích a jejich posouzení z právního hlediska. 

Dále jsem se v této práci pokusil vystihnout význam, funkci a obsah doménových jmen, 

jakožto nepostradatelné součásti dnešního světa. 

Druhá polovina práce je zaměřena na doménu nejvyššího řádu .eu, v rámci které jsem za 

použití níže uvedených pramenů a literatury popsal základní atributy této domény. Těmi 

jsou především okolnosti vzniku domény .eu, význam a náplň činnosti institucí, 

vykonávajících svou působnost v oblasti domény .eu, zdroj pravomoci těchto institucí, 

smysl a cíle zavedení domény .eu a vztahy vyplývající z registrace doménových jmen. 

Z hlediska zajišťování ochrany práv je významným institutem ADR řízení, jehož 

zajišťováním a vedením byl jako jediný orgán pro celé území Evropské unie pověřen 

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky. Vzhledem k tomu, že ADR řízení je nejčastější formou řešení sporů 

z doménových jmen, obsahuje tato práce popis průběhu takového řízení, práv a 

povinností subjektů tohoto řízení a zabývá se rovněž významem rozhodnutí v ADR 

řízení. 

Pro názornost je součástí práce také jednoduchý rozbor konkrétních rozhodnutí, která 

reprezentují jednotlivé kategorie, do kterých lze rozhodnutí ve sporech o doménová 

jména .eu dělit.  

Poslední kapitola této práce se zaměřuje na praktické využívání domény .eu 

oprávněnými subjekty, a to zejména na aktuální data ohledně celkových počtů registrací 

v jednotlivých členských státech Evropské unie během let po zavedení domény .eu, 

přičemž hlavním smyslem zahrnutí takových informací do této diplomové práce je 

snaha o vyjádření aktuálnosti tématu doménových jmen .eu a tendencí v této oblasti. 

Při zkoumání předmětu této práce jsem dospěl k několika závěrům. Skutečnost, že  

doména nejvyššího řádu .eu byla zavedena poté, co ostatní domény nejvyššího řádu 

prošly dlouholetým vývojem, měla na doménu .eu pozitivní i negativní dopady. Mezi 

příznivé následky této skutečnosti patří především možnost využít všech poznatků a 

zkušeností institucí, které se podílely na zavedení dříve vytvořených domén a pomocí 



 

 

 

   

 

62

těchto předejít jednáním, která by založila jakýkoliv zavádějícími institucemi nežádoucí 

stav pro žadatele o registraci doménových jmen, držitele doménových jmen nebo pro 

jakékoliv třetí osoby, jichž se takto vzniklý nežádoucí stav může dotknout. Nepříznivým 

následkem skutečnosti, že současně s rozvojem dříve vytvořených domén se rozvíjela 

také činnost osob jednajících ve zlé víře, byla nutnost důsledně zajistit ochranu práv a 

oprávněných zájmů způsobilých žadatelů a držitelů doménových jmen .eu. Tato potřeba 

se projevila zejména v uváděných nařízeních (ES), kterými je doména .eu upravena a 

dále v pravidlech vydávaných kompetentními institucemi na základě těchto nařízení 

(ES). Důležitým poznatkem je také skutečnost, že doména .eu se z hlediska počtu 

registrací stala jednou z deseti celosvětově nejvyužívanějších domén a vzhledem ke 

statistickým údajům bude svou pozici v konkurenci ostatních generických a národních 

domén zvyšovat, což bude mít jistě pozitivní vliv na trh v rámci celé Evropské unie. 

Dle mého názoru můžeme také konstatovat, že zavádění nových domén nejvyššího řádu 

je pro uživatele internetu žádoucí, neboť takový postup ve svém důsledku zřetelně 

vymezuje zaměření internetových stránek na jednotlivých doménách a přispívá tak 

k přehlednosti a snazší orientaci při užívání internetu. 
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8. Přílohy 
 

8.1. Příloha č.1 - Vzor smlouvy o převodu doménového jména 

 

SMLOUVA O PŘEVODU DOMÉNOVÉHO JMÉNA 

dle § 269 odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 

(dále jen „Smlouva“) 

 

mezi 

 

1. A, spol. s.r.o., se sídlem Dismanova 1, Praha 1, PSČ 10000,  IČ 00000000, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka č. 12345, jednající prostřednictvím Marka Dismana, jednatele společnosti 

(dále jen „Převodce“) 

a 

 

2. B, spol. s.r.o., se sídlem Dismanova 100, Praha 1, PSČ 10000,  IČ 00000000, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka č. 54321, jednající prostřednictvím Petra Dismana, jednatele společnosti 

(dále jen „Nabyvatel“) 

 

(společně dále jen „Strany“) 

 

Vzhledem k tomu, že: 

 

a) Převodce je zaregistrován prostřednictvím autorizovaného registrátora 

REGISTRATOR, s.r.o., se sídlem Praha, IČ 00000000 (dále jen 

„Registrátor“) správcem domény nejvyššího řádu „.eu“, sdružením EURid,  
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jako držitel doménového jména „disman.eu“ (dále jen „Doménové 

jméno“); 

 

b) Nabyvatel má zájem o nabytí práv k Doménovému jménu a prohlašuje, že 

splňuje všeobecná kritéria ve smyslu části I, Pravidel registrace 

doménového jména .eu; 

 

dohodly se Strany na tomto znění Smlouvy: 

 

Článek I 

 

1. Převodce se zavazuje převést v souladu s platnými Pravidly registrace 

doménového jména .eu  Doménové jméno na Nabyvatele a provést veškerá 

související opatření vedoucí k tomuto cíli. Převodce se zavazuje poskytnout 

veškerou součinnost k provedení převodu Doménového jména, zejména 

bezodkladně potvrdit dle požadavků Registrátora převod Doménového jména na 

Nabyvatele a o tomto potvrzení bezodkladně informovat Nabyvatele. 

 

2. Nabyvatel se zavazuje odeslat svým jménem Registrátorovi písemnou Žádost o 

převod Doménového jména (dále jen „Žádost“) do 3 (tří) dnů od podpisu této 

Smlouvy oběma Stranami a následně dle požadavků Registrátora potvrdit převod 

Doménového jména od Převodce. Nabyvatel se rovněž zavazuje bezodkladně 

informovat Převodce o odeslání Žádosti. 

 

3. Pravidla registrace doménového jména .eu tvoří Přílohu 1. této Smlouvy. 

 

4. Nabyvatel se zavazuje uhradit Registrátorovi poplatek za převod Doménového 

jména, a to bez zbytečného odkladu poté, co k uhrazení takového poplatku bude 

Registrátorem vyzván. 

 

Článek II 

 

Převod práv k Doménovému jménu podle této Smlouvy je bezúplatný. 
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Článek III 

 

1. Tato Smlouva je uzavřena podle § 269 odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, v platném znění. 

 

2. Vztahy mezi Stranami, založené touto Smlouvou, se řídí českým právním řádem. 

 

3. Změny této Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, 

které jsou jako takové označeny, očíslovány a podepsány oběma Stranami. 

 

4. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Stran 

obdrží po jednom vyhotovení. 

 

5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 

Stranami. 

 
 

 

 

V Praze, dne_________  2010  V Praze, dne_________  2010 

  

    

_______________________   _______________________ 

Za Převodce     Za Nabyvatele 
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8.2. Příloha č. 2 - Vzorový formulář žalobního návrhu 

 
ADR.eu - .eu Alternative Dispute Resolution 
ŽALOBNÍ NÁVRH 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře 
České republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 
 

ŽALOBNÍ NÁVRH 
§ B1 Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidel ADR) 

Žalující strana: [doplňte firmu/jméno Žalující strany] 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 

Oprávněný zástupce: [doplňte jméno oprávněného zástupce Žalující 
strany] 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 

Preferovaný způsob komunikace určené Žalující straně v rámci tohoto ADR řízení je: 

[ ] Komunikace pomocí elektronických prostředků 

Způsob: e-mail 
Emailová adresa: 
Kontaktní údaje: 

[ ] Zasílání dokumentů v tištěné podobě  

Způsob: doporučeně poštou nebo kurýrní službou 
Adresa: 
Kontaktní údaje: 

[ ] Komunikace pomocí faxu  

Způsob: fax 
Číslo faxu: 
Kontaktní údaje: 

Pokyny ohledně komunikace viz Doplňující pravidla ADR. 

Žalovaná strana: [doplňte firmu/jméno Žalované strany a veškeré 
kontaktní týkající se Žalované strany, jež jsou Žalující 
straně známy; pokud je Žalovanou  stranou 
EURid, není nutné uvádět kontaktní údaje EURidu]: 
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ADR.eu - .eu Alternative Dispute Resolution 
ŽALOBNÍ NÁVRH 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 
Další kontaktní údaje: 

Doménové jméno (jména): [doplňte sporné Doménové jméno (jména)] 

Registrátor, který sporné Doménové jméno zaregistroval:   

 [doplňte název Registrátora] 

[V případě, že Žalobní návrh se podává proti rozhodnutí(m) EURIDu] 

Požadujete, aby Rozhodčí soud ČR nařídil EURidu, aby EURid poskytl Listinné důkazy, jak 
jsou tyto definovány v Sunrise Rules?   
[pokud ano, zaškrtněte příslušnou kolonku [ ]] 

Uplatňované Žalobní nároky: [doplňte uplatňované žalobní nároky v souladu 
s odst. B1(b)(11) Pravidel ADR] 

Senát: Přeje si Žalující strana, aby spor rozhodl jednočlenný Senát nebo tříčlenný Senát? 

[označte dle své volby]   

[ ] jednočlenný Senát     
[ ] tříčlenný Senát 

Kandidáti na Rozhodce: Pokud se Žalující strana rozhodla pro tříčlenný Senát, uveďte jména 
a kontaktní údaje nejméně tří kandidátů: 

[doplňte jméno kandidáta] 

[doplňte jméno kandidáta] 

[doplňte jméno kandidáta] 

Vzájemná jurisdikce: [doplňte alespoň jednu Vzájemnou jurisdikci 
v souladu s odst. B1(b)(14) Pravidel ADR] 

Platební údaje: [připojte kopii příkazu k úhradě poplatků za ADR 
řízení] 

Jiná soudní/rozhodčí řízení: [doplňte údaje o jiných soudních/rozhodčích 
řízeních, která dle vašich informací probíhají nebo 
byla rozhodnuta a která se týkají sporného 
doménového jména] 

Faktické a právní důvody, na nichž je Žalobní návrh založen:  

 [uveďte faktické a právní důvody Žalobního návrhu] 
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ADR.eu - .eu Alternative Dispute Resolution 
ŽALOBNÍ NÁVRH 

Prohlášení:  

Žalující strana prohlašuje, že všechny údaje zde uvedené jsou úplné a správné. 
 
Žalující strana souhlasí se zpracováváním osobních údajů Poskytovatelem v rozsahu potřebném 
k řádnému plnění povinností Poskytovatele podle těchto Pravidel ADR.  
 
Žalující strana dále souhlasí se zveřejněním úplného znění rozhodčího nálezu (včetně osobních 
údajů v rozhodčím nálezu obsažených), vydaného v rámci ADR řízení zahájeného tímto 
Žalobním návrhem, a to v jazyce ADR řízení a v neúředním anglickém překladu, který zajistí 
Poskytovatel. 
 
Žalující strana se dále zavazuje, že žalobní a jiné nároky Žalující strany s ohledem na registraci 
doménového jména, spor a řešení sporu se uplatňují výhradně proti držiteli doménového jména, 
a tímto se zříká veškerých nároků a opravných prostředků vůči  
 
(a) Poskytovateli, členům jeho statutárních orgánů, funkcionářům, zaměstnancům, poradcům 

a zástupcům, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání;  

(b) Rozhodcům, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání;  

(c) Registrátorovi, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání; a 

(d) EURidu, členům jeho statutárních orgánů, funkcionářům, zaměstnancům, poradcům a 
zástupcům, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání. 

 

[doplňte seznam Příloh Žalobního návrhu] 

[doplňte firmu/jméno Žalující strany nebo jejího oprávněného zástupce]: 

______________________________________ 

[podpis Žalující strany nebo jejího oprávněného zástupce] 

Datum: [doplňte datum Žalobního návrhu] 

[připojte Přílohy] 
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Právnické stránky http://www.ipravnik.cz . 
 
Právnické stránky http://www.itpravo.cz .  
 
Právnické stránky http://www.pravnik.cz . 
 
Právnické stránky http://www.pravniradce.cz . 
 
Právnické stránky http://www.profipravo.cz . 
 
Stránky ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu 
http://eu.adr.eu . 
 
Stránky databáze rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových 
jmen .eu http://eu.adr.eu/adr/decisions/ . 
 
Stránky organizace ICANN http://www.icann.org . 
 
Stránky Rozhodčího centra pro internetové spory http://www.adr.eu . 
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Úřední věstník Evropské Unie http://www.eur-lex.europa.eu . 
 

Pozn.: všechny uvedené elektronické prameny byly dostupné a platné ke dni uzavření 
této práce, uvedenému na úvodní straně této diplomové práce. 
 
 
 
Právní prameny 
 
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 o zavedení domény 
nejvyššího řádu .eu. 
 
Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a 
funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace. 
 
Nařízení Komise (ES) č. 560/2009 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se 
stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, 
jimiž se řídí registrace. 
 
Nařízení Komise (ES) č. 1255/2007 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se 
stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, 
jimiž se řídí registrace. 
 
Nařízení Komise (ES) č. 1654/2005 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se 
stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, 
jimiž se řídí registrace. 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci 
pro sítě a služby elektronických komunikací. 
 
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
Judikatura  
 
Nález Senátu k žádosti o změnu jazyka v ADR řízení (Rozhodnutí). Případ č. 5100.  
 
Rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu č. 00012 
ze dne 12.05.2006.  
 
Rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu č. 00127 
ze dne 22.05.2006.  
 
Rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu č. 00139 
ze dne 25.05.2006. 
 
Rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu č. 00143 
ze dne 10.05.2006. 
 
Rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu č. 00232 
ze dne 30.05.2006.  
 
Rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu č. 00261 
ze dne 25.08.2006. 
 
Rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu č. 00328 
ze dne 04.07.2006. 
 
Rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu č. 00479 
ze dne 20.06.2006. 
 
Rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu č. 00532 
ze dne 12.07.2006. 
 
Rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu č. 05572 
ze dne 27.05.2010. 
 
Rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu č. 05744 
ze dne 06.09.2010. 
 
 
Pozn.: uvedená rozhodnutí byla ke dni uzavření této diplomové práce dostupná ze stránek 
databáze rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .eu - 
http://eu.adr.eu/adr/decisions/, a to v anglickém jazyce. 
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