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PŘÍLOHY 
Příloha A_1 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

ŢALOBNÍ 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 Ţalující 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]: 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Další kontaktní údaje: 
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Doménové jméno (jména): [doplňte sporné Doménové jméno (jména)] 

Registrátor, který sporné Doménové jméno zaregistroval:   

 [doplňte název Registrátora] 

[V případě, ţe Ţalobní 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 Ţalující strana, aby spor rozhodl jednočlenný Senát nebo tříčlenný Senát? 

[označte dle své volby]   

[ ] jednočlenný Senát     

[ ] tříčlenný Senát 

Kandidáti na Rozhodce: Pokud se Ţalující 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] 

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. 
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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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Příloha A_2 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

OZNÁMENÍ O NEUHRAZENÍ POPLATKŮ 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

V souladu s odst. A6 (a) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) bychom vás tímto 
chtěli upozornit, ţe dle našich záznamů jste neuhradil poplatek splatný dle Doplňujících pravidel ADR. 

Vzhledem ke lhůtám stanoveným v Pravidlech ADR [odst. A6 (a)] ţádáme, abyste splatné poplatky 

uhradil v plné výši do deseti (10) dnů od data tohoto Oznámení a abyste kopii příkazu k úhradě 

poplatků zaslal emailem Rozhodčímu soudu ČR. 

Po marném uplynutí výše uvedené lhůty se ADR řízení má za zrušené, aniţ by tím bylo dotčeno vaše 

právo podat nový Ţalobní návrh. 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha A_3_1 

[doplňte datum] 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

ŢÁDOST O OVĚŘENÍ ZE STRANY EURID 

Rozhodčímu soudu ČR byl předloţen Ţalobní návrh ze strany níţe uvedené osoby/subjektu (Ţalující 

strana):  

[doplňte kontaktní údaje Žalující strany] 

Ţalobní návrh byl předloţen Rozhodčímu soudu ČR dne:  

[doplňte datum]  

Ţalobní návrh byl podán proti níţe uvedené osobě/subjektu (Ţalovaná strana):  

[doplňte kontaktní údaje Žalované strany] 

Ţalobní návrh se týká níţe uvedeného doménového jména (jmen), o němţ Ţalující strana tvrdí, ţe 
doménové jméno (jména) má u [doplňte název Registrátora] zaregistrována Ţalovaná strana:  

[doplňte Doménové jméno] 

Ţalobní návrh má tuto Dobu podání: 

[doplňte Dobu podání]  

Rozhodčí soud ČR přidělil případu zahájenému na základě Ţalobního návrhu číslo: 

[doplňte číslo případu] 

Ţádáme vás tímto, abyste laskavě: 

(a) Potvrdili, ţe předmětné doménové jméno (jména) je zaregistrováno u výše uvedeného 

Registrátora. 

(b) Potvrdili, ţe Ţalovaná strana má v současné době zaregistrováno předmětné doménové jméno 

(jména) 

(c) Poskytli úplné kontaktní údaje (tj. adresu pro doručování, telefonní číslo (čísla), faxové číslo 

(čísla), emailovou adresu (adresy), které máte k dispozici ve vaší WHOIS databázi s ohledem na 

osobu, která má doménové jméno zaregistrováno, technický kontakt, administrativní kontakt a 
fakturační kontakt k výše uvedenému doménovému jménu (jménům). 

(d) Potvrdili, ţe doménové jméno (jména) zůstanou během probíhajícího ADR řízení nefunkční; 

(e) Potvrdili konkrétní jazyk registrační smlouvy, který osoba, která má doménové jméno 

zaregistrováno, uţívá s ohledem na jednotlivá doménová jména. [nevztahuje se na Ţalobní 
návrhy podané proti rozhodnutím EURidu] 

(f) Uvedli datum zahájení Sunrise Appeal Period ve vztahu k Ţalující straně a spornému 

doménovému jménu. [vztahuje se pouze na Ţalobní návrhy podané proti rozhodnutím EURidu] 

(g) Poskytli Listinné důkazy vztahující se ke spornému doménovému jménu, jak jsou tyto 

definovány v Sunrise Rules. [vztahuje se pouze na Ţalobní návrhy podané proti rozhodnutím 
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EURidu, a to pouze v případech, kdy se Ţalující strana v Ţalobním návrhu výslovně domáhala 
poskytnutí Listinných důkazů] 

Vzhledem k časovým omezením a v souladu s ustanoveními Pravidel, která upravují ověření splnění 

formálních náležitostí Žalobního návrhu, vás tímto žádáme, abyste nám požadované údaje poskytli do 

tří (3) Pracovních dnů od přijetí tohoto emailu, a případné Listinné důkazy do pěti (5) Pracovních dnů 

od přijetí tohoto emailu. Údaje prosím poskytněte prostřednictvím on-line platformy Rozhodčího 

soudu ČR formou formuláře pro Nestandardní komunikaci. Případné Listinné důkazy a/nebo jiné 

dokumenty by měly být uvedeny v příloze. 

Jakékoli případné dotazy k tomuto případu prosím adresujte Odpovědnému úředníku: 

[doplňte jméno] 

Děkujeme vám za pochopení ohledně naléhavosti této ţádosti. 
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Příloha A_3 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

OZNÁMENÍ O ODMÍTNUTÍ ŢALOBNÍHO NÁVRHU PRO 
NEUHRAZENÍ POPLATKŮ 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

V souladu s odst. A6 (a) Pravidel ADR bychom Vás tímto chtěli upozornit, ţe byl odmítnut Váš Ţalobní 
návrh ve výše uvedeném případě v důsledku uplynutí lhůty k úhradě poplatků uvedených v odst. A6 

(a) Pravidel ADR. 

Odmítnutí Žalobního návrhu se nedotkne podání nového Žalobního návrhu. 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha A_4_1 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

KONTROLNÍ PŘEHLED SPLNĚNÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŢITOSTÍ 
–  ŢALOBNÍ NÁVRH 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Odpovědný úředník: [doplňte Odpovědného úředníka] 

Žalující strana: [doplňte jméno/obchodní firmu Žalující strany] 

Žalobní návrh došel: [doplňte datum] 

Doba podání: [doplňte dobu podání] 

Žalovaná strana: [doplňte jméno/obchodní firmu Žalované strany] 

Doménové jméno: [doplňte sporné Doménové jméno (jména)] 

(a) Byl Ţalobní návrh podán v elektronické formě [§ B1(b) Pravidel ADR]?  

(b) Byl podán originál Ţalobního návrhu spolu se 3 kopiemi [(§ B1 (c) Doplňujících pravidel]? 

(c) Je v Ţalobním návrhu uvedena obchodní firma/jméno, poštovní a emailová adresa, telefonní a 

faxové číslo Ţalující strany a jakékoli osoby oprávněné Ţalující stranu zastupovat v ADR řízení 
před ADR [§ B1(b)(2) Pravidel ADR]? 

(d) Je v Ţalobním návrhu specifikován preferovaný způsob komunikace s Ţalující stranou v rámci 

ADR řízení (včetně uvedení kontaktní osoby a adresy) s ohledem na (A) materiály, které jsou 
pouze v elektronické formě, a (B) materiály, které jsou i v tištěné podobě [§ B1 (b)(3) Pravidel 

ADR]? 

(e) Uvedla Ţalující strana obchodní firmu/jméno Ţalované strany a dostatečně podrobné informace, 

jak kontaktovat Ţalovanou stranu nebo jejího zástupce, které by poskytovateli umoţnily zaslat 
Ţalobní návrh v souladu s § A2(a) (b) Pravidel ADR (§ B1 (b)(5) Pravidel ADR)? 

(f) Obsahuje Ţalobní návrh specifikaci doménového jména (jmen), která je předmětem Ţalobního 

návrhu (§ B1 (b)(6) Pravidel ADR)? 

(g) Uvádí Ţalobní návrh Registrátora (Registrátory) doménového jména (jmen), u něhoţ je 

doménové jméno registrováno ke dni podání Ţalobního návrhu (§ B1 (b)(7) Pravidel ADR)? 

(h) Je podle příslušného potvrzení WHOIS doménové jméno uvedené v Ţalobním návrhu 

registrováno u registrátora uvedeného ţalobcem v ţalobě?  

(i) Má podle příslušného potvrzení WHOIS Ţalovaná strana v současné době zaregistrováno 
doménové jméno uvedené v Ţalobním návrhu?  

(j) Je Ţalobní návrh podán v jazyce registrační smlouvy dle potvrzení EURIDu? Pokud ne, (a) uvádí 
Ţalobní návrh dohodu mezi stranami o řízení v jiném jazyce, nebo (b) je Ţalobní návrh v jazyce, 

o němţ rozhodl Rozhodčí senát v souladu s Pravidly ADR? 

(k) Specifikuje Ţalobní návrh jména, k nimţ existují práva uznávaná nebo zaloţená vnitrostátním 
právním řádem členského státu anebo komunitárním právem, na němţ je zaloţeno [§ B1 (b)(9) 

Pravidel ADR]?  
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(l) Obsahuje Ţalobní návrh přesný popis druhu tvrzených práv ve vztahu k příslušnému označení a 
specifikuje zákon nebo zákony, které dané právo přiznávají, jakoţ i podmínky, za kterých je 

právo uznáváno nebo zakládáno [§ B1 (b)(9) Pravidel ADR]? 

(m) Zdá se Ţalobní návrh v souladu s Pravidly popisovat titul Ţalobního návrhu [§ B1 (b)(10) 

Pravidel ADR]? 

(n) Specifikuje Ţalobní návrh v souladu s Pravidly uplatňované ţalobní nároky [§ B1 (b)(11) Pravidel 

ADR] 

(o) Je v Ţalobním návrhu uvedeno, zda se Ţalující strana rozhodla pro rozhodnutí sporu jediným 
rozhodcem nebo tříčlenným senátem (§ B1 (b) (4) Pravidel ADR)? 

(p) Pokud se Ţalující strana rozhodla pro tříčlenný senát, obsahuje Ţalobní návrh jména a kontaktní 
údaje alespoň tří kandidátů (§ B1 (b) (4) Pravidel ADR)? 

(q) Uvádí Ţalobní návrh alespoň jednu příslušnou Vzájemnou jurisdikci (§ B1 (b)(14) Pravidel ADR)? 

(r) Obsahuje Ţalobní návrh prohlášení uvedená v § B1 (b)(15) Pravidel ADR? 

(s) Je Ţalobní návrh podepsán Ţalující stranou nebo jejím oprávněným zástupcem (§ B1 (b) (15) 

Pravidel ADR)? 

(t) Splňuje Ţalobní návrh limit počtu slov dle § B11 (a) Doplňujících pravidel? 

(u) Byly uhrazeny poplatky ve správné výši? 

Vyplněno dne: 

Odpovědný úředník: 
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Příloha A_4 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

POTVRZENÍ PŘÍJMU ŢALOBNÍHO NÁVRHU 

V souladu s odst. B1 (d) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) tímto Rozhodčí soud 

ČR potvrzuje příjem Vašeho Ţalobního návrhu, který Rozhodčímu soudu ČR došel dne [doplňte 
datum].  

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

Číslo přidělené Vašemu případu: [doplňte číslo] 

Odpovědný úředník přidělený Vašemu případu: [doplňte jméno] 

Doba podání: [doplňte Dobu podání] 

Kontaktní údaje Vašeho odpovědného úředníka: 

Adresa: [doplňte adresu] 

Telefon: [doplňte telefon] 

Fax: [doplňte číslo faxu] 

E-mail:  [doplňte emailovou adresu] 

Váš Ţalobní návrh a Doba podání byly oznámeny EURidu. 

Prosím uvádějte přidělené číslo případu při veškeré budoucí komunikaci a v podáních týkajících se 

Vašeho případu. Otázky ohledně případu laskavě adresujte přímo Odpovědnému úředníkovi. 

Podání Žalobního návrhu má důsledky popsané v Pravidlech ADR. 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha A_5 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ/UKONČENÍ 
PROJEDNÁVÁNÍ ŢALOBNÍHO NÁVRHU 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

Doba podání: [doplňte Dobu podání Žalobního návrhu] 

V souladu s odst. B1 (f)/B1 (g) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) bychom vás 

tímto chtěli upozornit, ţe došlo k přerušení řízení/ukončení projednávání Vašeho Ţalobního návrhu 

vzhledem k tomu, ţe byl podán jiný Ţalobní návrh týkající se téhoţ shora uvedeného doménového 
jména s dřívější Dobou podání. 

[Pouze s ohledem na Ţalobní návrhy proti Drţitelům doménových jmen:] 

V souladu s odst. B1 (f) Pravidel ADR bude projednávání Vašeho Žalobního návrhu přerušeno až do 

skončení ADR řízení zahájeného Žalobním návrhem s dřívější Dobou podání. Po vydání nálezu 

v ADR řízení budete informován, zda bude řízení o Vašem Žalobním návrhu ukončeno, aktivováno 

nebo nadále přerušeno vzhledem k aktivaci jiného dřívějšího Žalobního návrhu.  

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha A_6 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

OZNÁMENÍ NEDOSTATKŮ ŢALOBNÍHO NÁVRHU  

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

V souladu s odst. B2 (b) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) bychom vás tímto 

chtěli upozornit, ţe Váš Ţalobní návrh vykazuje tyto nedostatky: 

[uveďte nedostatky] 

S ohledem na lhůty stanovené v Pravidlech (odst. B2(b)) Vás tímto ţádáme, abyste odstranili uvedené 

nedostatky a předloţili změněný a doplněný Ţalobní návrh do sedmi (7) dnů ode dne, kdy obdrţíte 

toto Oznámení. Změněný a doplněný Ţalobní návrh musí být podán ve formě Formuláře A1, který si 

můţete stáhnout na webové stránce Rozhodčího soudu ČR. 

V případě marného uplynutí výše uvedené lhůty se ADR řízení má za zrušené, aniţ by tím bylo dotčeno 

Vaše právo podat nový Ţalobní návrh. 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha A_8 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ ŘÍZENÍ PRO VADY ŢALOBNÍHO 
NÁVRHU 

§ B2 (b) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

V souladu s odst. B2 (b) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) bychom vás tímto 

chtěli upozornit, ţe bylo ukončeno ADR řízení ve výše uvedeném případu v důsledku uplynutí lhůty 
k nápravě nedostatků Ţalobního návrhu. Toto oznámení jste oprávněn rozporovat dle odst. B2 (c) 

Pravidel ADR. Rozhodnutí je nutno rozporovat podáním vyplněného formuláře C1, který je k dispozici 
na webové stránce Rozhodčího soudu ČR. 

Ukončením řízení není dotčeno Vaše právo podat nový Ţalobní návrh. 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha A_9_a 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

OZNÁMENÍ ŢALOBNÍHO NÁVRHU A ZAHÁJENÍ ADR ŘÍZENÍ 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

Rozporované rozhodnutí EURID: [doplňte rozhodnutí EURID, pokud nějaké je] 

(a) Oznámení. Oznamujeme Vám tímto, ţe proti Vám bylo zahájeno řízení podle Nařízení ES č. 

733/2002 a č. 874/2004 (Nařízení EU). 

[níže uvedené neplatí v případě řízení proti EURID]: 

Upozorňujeme, že bylo zahájeno ADR řízení proti držiteli doménového jména (jmen), které 

je/jsou předmětem Žalobního návrhu, a nikoli proti technickému kontaktu, zónovému kontaktu, 

administrativnímu kontaktu nebo fakturačnímu kontaktu, pokud se tyto liší od osoby, na jejíž 

jméno je doménové jméno registrováno. Pokud se technický kontakt, zónový kontakt, 

administrativní kontakt nebo fakturační kontakt liší od osoby, na jejíž jméno je doménové jméno 

registrováno, tímto jej žádáme, aby toto oznámení a veškeré jeho přílohy zaslal příslušnému 

držiteli doménového jména. 

(b) Doba přijetí a Doba podání. Rozhodčí soud ČR obdrţel Ţalobní návrh podaný [doplňte 
firmu/jméno Žalující strany] v emailové formě dne [doplňte datum] a v tištěné formě 

dne [doplňte datum]. Kopie Ţalobního návrhu tvoří přílohu tohoto oznámení. Dobou podání je 

[doplňte dobu podání]. 

(c) Posouzení splnění formálních náležitostí. V souladu s odst. B2 (a) Pravidel pro řešení 

sporů o domény .eu (Pravidla ADR) Rozhodčí soud ČR shledal, ţe Ţalobní návrh splňuje formální 
náleţitosti předepsané Pravidly ADR a Doplňujícími pravidly ADR Rozhodčího soudu ČR. Ţalující 

strana Rozhodčímu soudu ČR uhradila poţadovaný poplatek. 

(d) Zahájení ADR řízení. Formálním datem zahájení ADR řízení je [doplňte datum]. 

(e) Lhůty. Do 30 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení jste povinni nám předloţit 

Ţalobní odpověď v souladu s poţadavky zakotvenými v Pravidlech ADR, odst. B3, a Doplňujících 
pravidlech ADR. Ve stejné lhůtě je nutno uhradit příslušné poplatky, pokud se rozhodnete 

jmenovat tříčlenný Senát (viz odst. 7 a 9 níţe).  

(f) Nesplnění povinností. Pokud nebude Vaše Ţalobní odpověď odeslána ve výše uvedené lhůtě 

nebo pokud nebude splňovat formální náleţitosti zakotvené v Pravidlech ADR a/nebo 

Doplňujících pravidlech ADR ani po uplynutí dodatečné lhůty poskytnuté k odstranění 
nedostatků v souladu s odst. B3 (d) Pravidel ADR, má se zato, ţe jste nesplnili předepsanou 

povinnost. I přesto ustavíme Senát ADR, aby tento posoudil skutečnosti sporu a případ rozhodl. 
Senát není povinen přihlíţet k Ţalobní odpovědi, která je podána opoţděně nebo nesplňuje 

formální náleţitosti, nýbrţ se bude na základě vlastního posouzení moci rozhodnout, zda k ní 

přihlédne, a z nesplnění povinností z Vaší strany můţe vyvozovat takové závěry, jaké pokládá za 
vhodné, a to v souladu s odst. B10 Pravidel ADR. Oznámení o nesplnění povinností Ţalovanou 

stranou lze rozporovat dle odst. B3 (g) Pravidel ADR.   

(g) Senát ADR. Ţalující strana si zvolila, aby v tomto ADR řízení rozhodl Senát sestávající ze tří 

nestranných a nezávislých Rozhodců. 

Vzhledem k tomu, že Žalující strana si zvolila tříčlenný Senát, měli byste v Žalobní odpovědi 

uvést jména a kontaktní údaje tří osob v pořadí dle preference. Tyto tři osoby si lze zvolit ze 

seznamů zveřejňovaných kterýmkoli poskytovatelem zajišťujícím ADR řízení s ohledem na 
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spory o doménová jména .eu v souladu s odst. 3 (b)(4) Pravidel ADR. Budeme se snažit 

jmenovat jednu ze tří osob, které jste do Senátu ADR nominovali. Pokud nebudeme úspěšní, 

přistoupíme k jmenování Rozhodce z námi zveřejňovaného seznamu. Pokud nám neposkytnete 

jména a kontaktní údaje žádných kandidátů, přistoupíme k jmenování Rozhodce z námi 

zveřejňovaného seznamu.  

Upozorňujeme, že Žalující strana byla rovněž požádána, aby poskytla jména tří kandidátů. 

Budeme se snažit jednu z těchto tří osob do Senátu ADR jmenovat. Pokud nebudeme úspěšní, 

přistoupíme k jmenování Rozhodce z námi zveřejňovaného seznamu. Pokud nám Žalující strana 

neposkytne jména a kontaktní údaje svých kandidátů, přistoupíme k jmenování Rozhodce z 

námi zveřejňovaného seznamu.  

Předsedu Senátu (tj. třetího Rozhodce) jmenujeme my z námi zveřejňovaného seznamu bez 

dalších konzultací se stranami. 

(h) Komunikace. Vaše Ţalobní odpověď by nám měla být předloţena v souladu s poţadavky odst. 

A2 ADR Pravidel. Při předkládání Ţalobní odpovědi jste povinni pouţít Formulář A10, který si lze 

stáhnout na webové stránce Rozhodčího soudu ČR, a dodrţet pokyny ohledně komunikace dle 
Doplňujících pravidel ADR.  

Otázky k případu nebo dotazy obecného charakteru je možno zasílat emailem [doplňte 

emailovou adresu Odpovědného úředníka] 

(i) Poplatky. V souladu s odst. A6(c) Pravidel ADR je nutno při předloţení Ţalobní odpovědi 
uhradit poplatek v níţe uvedené výši, pokud si zvolíte tříčlenný Senát: 

[doplňte částku] 

Způsob úhrady a ostatní údaje jsou uvedeny v Příloze A Doplňujících pravidel ADR. Ve své 

Žalobní odpovědi laskavě uveďte způsob úhrady.  

(j) ADR řízení. Po obdrţení Vaší Ţalobní odpovědi nebo po uplynutí lhůty pro její předloţení 

přistoupíme ke jmenování Senátu ADR.  

Máte možnost jmenování Rozhodce rozporovat a vysvětlit důvody takového postupu do 2 dnů 

od data přijetí oznámení o jmenování Rozhodce, nebo od okamžiku, kdy se dozvíte o 

okolnostech, které dávají vzniknout odůvodněným pochybnostem ohledně nestrannosti nebo 

nezávislosti Rozhodce. Podání rozporující jmenování Rozhodce musí mít formu uvedenou na 

webové stránce Rozhodčího soudu ČR [doplňte webovou stránku]. 

Senát ADR zašle svůj nález Rozhodčímu soudu ČR ve lhůtě jednoho měsíce od data přijetí 

Žalobní odpovědi splňující formální náležitosti ze strany Rozhodčího soudu ČR nebo uplynutí 

lhůty k předložení Žalobní odpovědi. Za normálních okolností Vám nález zašleme do tří 

pracovních dnů od jeho obdržení od Senátu. Nález poté zveřejníme na veřejně přístupné webové 

stránce.  

(k) Odpovědný úředník. Rozhodčí soud ČR jmenoval Odpovědného úředníka, který odpovídá za 

správní vyřizování Vašeho případu. Upozorňujeme, ţe Odpovědný úředník je Vám k dispozici a 
zodpoví Vaše otázky typu náleţitostí podání a vysvětlí Nařízení, Pravidla ADR a Doplňující 

pravidla ADR, avšak nemůţe poskytovat rady právního charakteru ani Vaším jménem činit 

ţádná prohlášení.  

(a)  

(b) Odpovědný úředník: [doplňte jméno] 

Adresa: [doplňte adresu] 

Telefon: [doplňte tel. číslo] 

Fax.: [doplňte faxové číslo] 

Emailová adresa: [doplňte emailovou adresu] 

(l) Další informace. Další informace o ADR řízení v oblasti domén .eu lze nalézt na [doplňte 
webovou stránku] 

S pozdravem 
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[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha A_9 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

OZNÁMENÍ ŢALOBNÍHO NÁVRHU A ZAHÁJENÍ ADR ŘÍZENÍ 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

Rozporované rozhodnutí EURID: [doplňte rozhodnutí EURID, pokud nějaké je] 

(a) Oznámení. Oznamujeme Vám tímto, ţe proti Vám bylo zahájeno řízení podle Nařízení ES č. 

733/2002 a č. 874/2004 (Nařízení EU). 

[níže uvedené neplatí v případě řízení proti EURID]: 

Upozorňujeme, že bylo zahájeno ADR řízení proti držiteli doménového jména (jmen), které 

je/jsou předmětem Žalobního návrhu, a nikoli proti technickému kontaktu, zónovému 

kontaktu, administrativnímu kontaktu nebo fakturačnímu kontaktu, pokud se tyto liší od 

osoby, na jejíž jméno je doménové jméno registrováno. Pokud se technický kontakt, zónový 

kontakt, administrativní kontakt nebo fakturační kontakt liší od osoby, na jejíž jméno je 

doménové jméno registrováno, tímto jej žádáme, aby toto oznámení a veškeré jeho přílohy 

zaslal příslušnému držiteli doménového jména. 

(b) Doba přijetí a Doba podání. Rozhodčí soud ČR obdrţel Ţalobní návrh podaný [doplňte 
firmu/jméno Žalující strany] v emailové formě dne [doplňte datum] a v tištěné formě 

dne [doplňte datum]. Kopie Ţalobního návrhu tvoří přílohu tohoto oznámení. Dobou podání je 

[doplňte dobu podání]. 

(c) Posouzení splnění formálních náležitostí. V souladu s odst. B2 (a) Pravidel pro řešení 

sporů o domény .eu (Pravidla ADR) Rozhodčí soud ČR shledal, ţe Ţalobní návrh splňuje formální 
náleţitosti předepsané Pravidly ADR a Doplňujícími pravidly ADR Rozhodčího soudu ČR. Ţalující 

strana Rozhodčímu soudu ČR uhradila poţadovaný poplatek. 

(d) Zahájení ADR řízení. Formálním datem zahájení ADR řízení je [doplňte datum]. 

(e) Lhůty. Do 30 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení jste povinni nám předloţit 

Ţalobní odpověď v souladu s poţadavky zakotvenými v Pravidlech ADR, odst. B3, a Doplňujících 
pravidlech ADR. Ve stejné lhůtě je nutno uhradit příslušné poplatky, pokud se rozhodnete 

jmenovat tříčlenný Senát (viz odst. 7 a 9 níţe).  

(f) Nesplnění povinností. Pokud nebude Vaše Ţalobní odpověď odeslána ve výše uvedené lhůtě 

nebo pokud nebude splňovat všechny formální náleţitosti zakotvené v Pravidlech ADR a/nebo 

Doplňujících pravidlech ADR ani po uplynutí dodatečné lhůty poskytnuté k odstranění 
nedostatků v souladu s odst. B3 (d) Pravidel ADR, má se zato, ţe jste nesplnili povinnosti. I  

přesto ustavíme Senát ADR, aby tento posoudil skutečnosti sporu a případ rozhodl. Senát není 
povinen přihlíţet k Ţalobní odpovědi, která je podána opoţděně nebo nesplňuje formální 

náleţitosti, nýbrţ se bude na základě vlastního posouzení moci rozhodnout, zda k ní přihlédne, a 

z nesplnění povinností z Vaší strany můţe vyvozovat takové závěry, jaké pokládá za vhodné, a 
to v souladu s odst. B10 Pravidel ADR. Oznámení o nesplnění povinností Ţalovanou stranou lze 

rozporovat dle odst. B3 (g) Pravidel ADR.   

(g) Senát ADR. Spor mezi Vámi a Ţalující stranou rozhodne Senát sloţený z jednoho nebo tří 

nestranných a nezávislých rozhodců. Ţalující strana si zvolila, aby v tomto ADR řízení rozhodl 

Senát sestávající z jednoho Rozhodce. 
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Pokud si rovněž přejete, aby spor rozhodl jednočlenný Senát, provedeme jmenování Rozhodce z 

námi zveřejňovaného seznamu rozhodců [doplňte webovou stránku]. Poplatky za ADR řízení 

hradí v celé výši Žalující strana. 

Navzdory skutečnosti, že si Žalující strana zvolila, aby spor rozhodl jediný Rozhodce, můžete si 

zvolit, aby případ rozhodl tříčlenný ADR Senát. Pokud se rozhodnete pro tuto možnost, jste 

povinni uhradit dodatečný poplatek v souladu s Doplňujícími pravidly ADR (viz odst. 9 níže). 

Úhradu je nutno uskutečnit nejpozději s podáním Vaší Žalobní odpovědi. Důsledkem 

neprovedení požadované úhrady ani v průběhu dodatečné lhůty k nápravě nesplnění povinností 

dle odst. B3 (d) Pravidel ADR bude vedení ADR řízení s jedním Rozhodcem. 

Pokud se Vy nebo Žalující strana rozhodnete pro tříčlenný Senát, měli byste v Žalobní odpovědi 

uvést jména a kontaktní údaje tří osob v pořadí dle preference. Tyto tři osoby si lze zvolit ze 

seznamů zveřejňovaných kterýmkoli poskytovatelem zajišťujícím ADR řízení s ohledem na 

spory o doménová jména .eu v souladu s odst. 3 (b)(4) Pravidel ADR. Budeme se snažit 

jmenovat jednu ze tří osob, které jste do Senátu ADR nominovali. Pokud nebudeme úspěšní, 

přistoupíme k jmenování Rozhodce z námi zveřejňovaného seznamu. Pokud si zvolíte tříčlenný 

Senát, avšak nesdělíte nám jména a kontaktní údaje žádných kandidátů, přistoupíme k 

jmenování Rozhodce z námi zveřejňovaného seznamu.  

Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete pro tříčlenný Senát, Žalující strana bude rovněž 

požádána, aby poskytla jména tří kandidátů. Budeme se snažit jednu z těchto tří osob do Senátu 

ADR jmenovat. Pokud nebudeme úspěšní, přistoupíme k jmenování Rozhodce z námi 

zveřejňovaného seznamu. Pokud nám Žalující strana nesdělí jména svých kandidátů, 

přistoupíme k jmenování Rozhodce z námi zveřejňovaného seznamu.  

Předsedu Senátu (tj. třetího Rozhodce) jmenujeme my z námi zveřejňovaného seznamu bez 

dalších konzultací se stranami. 

(h) Komunikace. Vaše Ţalobní odpověď by nám měla být předloţena v souladu s poţadavky odst. 

A2 ADR Pravidel. Při předkládání Ţalobní odpovědi jste povinni pouţít Formulář  A10, který si lze 
stáhnout na webové stránce Rozhodčího soudu ČR, a dodrţet pokyny ohledně komunikace dle 

Doplňujících pravidel ADR.  

Otázky k případu nebo dotazy obecného charakteru je možno zasílat emailem [doplňte 

emailovou adresu Odpovědného úředníka] 

(i) Poplatky. V souladu s odst. A6(c) Pravidel ADR je nutno při předloţení Ţalobní odpovědi 

uhradit poplatek v níţe uvedené výši, pokud si zvolíte tříčlenný Senát: 

[doplňte částku] 

Způsob úhrady a ostatní údaje jsou uvedeny v Příloze A Doplňujících pravidel ADR. Ve své 

Žalobní odpovědi laskavě uveďte způsob úhrady.  

(j) ADR řízení. Po obdrţení Vaší Ţalobní odpovědi nebo po uplynutí lhůty pro její předloţení 
přistoupíme ke jmenování Senátu ADR.  

Máte možnost jmenování Rozhodce rozporovat a vysvětlit důvody takového postupu do 2 dnů 

od data přijetí oznámení o jmenování Rozhodce, nebo od okamžiku, kdy se dozvíte o 

okolnostech, které dávají vzniknout odůvodněným pochybnostem ohledně nestrannosti nebo 

nezávislosti Rozhodce. Podání rozporující jmenování Rozhodce musí mít formu uvedenou na 

webové stránce Rozhodčího soudu ČR [doplňte webovou stránku]. 

Senát ADR zašle svůj nález Rozhodčímu soudu ČR ve lhůtě jednoho měsíce od data přijetí 

Žalobní odpovědi splňující formální náležitosti ze strany Rozhodčího soudu ČR nebo uplynutí 

lhůty k předložení Žalobní odpovědi. Za normálních okolností Vám nález zašleme do tří 

pracovních dnů od jeho obdržení od Senátu. Nález poté zveřejníme na veřejně přístupné webové 

stránce.  

(k) Odpovědný úředník. Rozhodčí soud ČR jmenoval Odpovědného úředníka, který odpovídá za 

správní vyřizování Vašeho případu. Upozorňujeme, ţe Odpovědný úředník je Vám k dispozici a 
zodpoví Vaše otázky typu náleţitostí podání a vysvětlí Nařízení, Pravidla ADR a Doplňující 

pravidla ADR, avšak nemůţe poskytovat rady právního charakteru ani Vaším jménem činit 
ţádná prohlášení.  

(c)  
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(d) Odpovědný úředník: [doplňte jméno] 

(e) Adresa: [doplňte adresu] 

(f) Telefon: [doplňte tel. číslo] 

(g) Fax.: [doplňte faxové číslo] 

(h) Emailová adresa: [doplňte emailovou adresu] 

(l) Další informace.  Další informace o ADR řízení v oblasti domén .eu lze nalézt na 

[doplňte webovou stránku] 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 

Příloha: Odpovědní formulář 
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Příloha A_10 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

VYJÁDŘENÍ K ŢALOBNÍMU NÁVRHU 
§ B3 Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) 

Případ č.: [doplňte číslo, které případu přidělil Rozhodčí soud 
ČR] 

Administrativní kontakt: [doplňte jméno odpovědného úředníka, kterému 
Rozhodčí soud ČR případ přidělil] 

Žalovaná strana: [doplňte firmu/jméno Žalované strany] 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Oprávněný zástupce: [doplňte jméno oprávněného zástupce Žalované 
strany] 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Preferovaný způsob komunikace určené Ţalované 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: 

Žalující strana: [doplňte firmu/jméno Žalující strany] 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 
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Oprávněný zástupce: [doplňte jméno oprávněného zástupce Žalující 
strany] 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Doménové jméno (jména): [doplňte sporné Doménové jméno] 

Registrátor, který sporné Doménové jméno zaregistroval:   

 [doplňte název Registrátora] 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

[V případě, ţe byl Ţalobní návrh podán proti rozhodnutí(m) EURIDu] 

Rozporované rozhodnutí EURIDu: [doplňte identifikační údaje rozporovaného rozhodnutí 

EURIDu] 

Rozhodnutí č. nebo jiná identifikace EURIDu: 

Datum vydání rozhodnutí: 

Datum přijetí Oznámení Žalobního návrhu:  

 [doplňte datum přijetí Oznámení Žalobního návrhu] 

Senát: Přeje si Ţalovaná strana, aby spor rozhodl jednočlenný nebo tříčlenný senát? 

[označte svou volbu]    

[ ] jednočlenný senát 

[ ] tříčlenný senát 

Kandidáti na rozhodce: Pokud se Ţalovaná strana rozhodne pro tříčlenný senát, uveďte jména a 

kontaktní údaje nejméně tří kandidátů:  

[doplňte jméno kandidáta] 

[doplňte jméno kandidáta] 

[doplňte jméno kandidáta] 

Platební údaje: [připojte kopii platebního příkazu k převodu 
poplatků za ADR řízení] 

Jiná právní řízení: [doplňte údaje o jiných právních řízeních ohledně 
sporného doménového jména, kterých si jste vědomi, ať již rozhodnutých nebo 
probíhajících] 

Vyjádření k prohlášením a tvrzením uvedeným v Žalobním návrhu:  
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Prohlášení:  

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

Žalovaná strana souhlasí se zpracováváním osobních údajů Poskytovatelem v rozsahu potřebném k 

řádnému plnění povinností Poskytovatele podle těchto Pravidel ADR.  

Žalovaná 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. 

Žalovaná strana se tímto se zříká veškerých nároků a opravných prostředků s ohledem na toto ADR 

řízení 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. 

(i)  

(j) [doplňte seznam Příloh Vyjádření] 

[doplňte firmu/jméno Žalované strany nebo jejího oprávněného zástupce]: 

______________________________________ 

[podpis Žalované strany nebo jejího oprávněného zástupce] 

Datum: [doplňte datum Vyjádření k Žalobnímu návrhu]  

[připojte Přílohy] 
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Příloha A_11_1 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

KONTROLNÍ PŘEHLED SPLNĚNÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŢITOSTÍ 
– VYJÁDŘENÍ K ŢALOBNÍMU NÁVRHU 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Odpovědný úředník: [doplňte Odpovědného úředníka] 

Žalující strana: [doplňte jméno/obchodní firmu Žalující strany] 

Žalobní návrh došel: [doplňte datum] 

Doba podání: [doplňte dobu podání] 

Žalovaná strana: [doplňte jméno/obchodní firmu Žalované strany] 

Doménové jméno: [doplňte sporné Doménové jméno (jména)] 

(a) Bylo Vyjádření k Ţalobnímu návrhu podáno ve lhůtě třiceti (30) pracovních dnů od Doručení 

Ţalobního návrhu Ţalované straně [Pravidla ADR, § B3 (a)]? 

(b) Zahrnuje Vyjádření k Ţalobnímu návrhu jakékoli formuláře předepsané Doplňujícími pravidly 

[Pravidla ADR, § B3 (b) (9)]?  

(c) Bylo Vyjádření k Ţalobnímu návrhu podáno v souladu s pravidly pro komunikaci dle Doplňujících 

pravidel ADR? 

(d) Je ve Vyjádření k Ţalobnímu návrhu uvedena obchodní firma/jméno, poštovní a emailová 
adresa, telefonní a faxové číslo Ţalované strany a jakékoli osoby oprávněné Ţalovanou stranu 

zastupovat v řízení před ADR [§ B3 (b) (1) Pravidel ADR]? 

(e) Je ve Vyjádření k Ţalobnímu návrhu specifikován preferovaný způsob komunikace s Ţalovanou 

stranou v rámci řízení před ADR (včetně uvedení kontaktní osoby a adresy) s ohledem na (A) 
materiály,  které jsou pouze v elektronické formě, a (B) materiály, které jsou i v tištěné podobě 

[§ B3 (b) (2) Pravidel ADR]? 

(f) Pokud se Ţalující strana nebo Ţalovaná strana rozhodla pro tříčlenný Senát, uvedla Ţalovaná 
strana jména a kontaktní údaje alespoň tří kandidátů na Rozhodce [§ B3 (b) (4) Pravidel ADR]? 

(g) Uvádí Ţalovaná strana jakékoli jiné právní řízení, které bylo zahájeno nebo ukončeno s ohledem 
na doménové jméno (jména), které je předmětem Ţalobního návrhu, nebo které s předmětným 

doménovým jménem nějak souvisí? 

(h) Obsahuje Vyjádření k Ţalobnímu návrhu prohlášení uvedená v § B3 (b)(7) Pravidel ADR? 

(i) Byly uhrazeny poplatky ve správné výši? 

Vyplněno dne:     Odpovědný úředník: 
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Příloha A_11 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

POTVRZENÍ PŘÍJMU VYJÁDŘENÍ K ŢALOBNÍMU NÁVRHU 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

Rozhodčí soud ČR tímto potvrzuje přijetí Vašeho Vyjádření k Ţalobnímu návrhu [doplňte datum]. 

Ţalující straně bude zaslána kopie tohoto sdělení. 

V souladu s Pravidly ADR přistoupíme nyní ke jmenování Senátu ADR. 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha A_12 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

OZNÁMENÍ NEDOSTATKŮ VYJÁDŘENÍ K ŢALOBNÍMU 
NÁVRHU  

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

V souladu s odst. B3 (d) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) bychom vás tímto 

chtěli upozornit, ţe Vaše Vyjádření k Ţalobnímu návrhu vykazuje tyto nedostatky: 

[uveďte nedostatky] 

S ohledem na lhůty stanovené v Pravidlech (odst. B3(d)) Vás tímto ţádáme, abyste odstranili uvedené 

nedostatky do sedmi (7) dnů ode dne, kdy obdrţíte toto Oznámení. Změněné a doplnění Vyjádření 

musí být podáno ve formě Formuláře A10, který si můţete stáhnout na webové stránce Rozhodčího 
soudu ČR. 

V případě marného uplynutí výše uvedené lhůty se má zato, ţe Vaše Vyjádření nebylo předloţeno, coţ 

má důsledky uvedené v Pravidlech ADR a Doplňujících pravidlech ADR. 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha A_14 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

OZNÁMENÍ O NESPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ŢALOVANOU 
STRANOU 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

Oznamujeme Vám tímto, ţe jste nedodrţeli lhůtu k podání Vyjádření k Ţalobnímu návrhu ve výše 

uvedeném případu, uvedenou v Oznámení Ţalobního návrhu a Zahájení ADR řízení a/nebo jste 

nedodrţeli lhůtu uvedenou v Oznámení nedostatků ve Vyjádření k Ţalobnímu návrhu ve výše 

uvedeném případu. 

Nesplnění povinností z Vaší strany má podle Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) a 

Doplňujících pravidel ADR tyto důsledky: 

 

1) Přistoupíme ke jmenování Senátu ADR sestávající z počtu Rozhodců stanoveného Ţalující 

stranou. Vzhledem k tomu, ţe Ţalující strana si zvolila jednočlenný Senát,  přistoupíme k 
jmenování Rozhodce z námi zveřejňovaného seznamu. Vzhledem k tomu, ţe Ţalující strana si 

zvolila tříčlenný Senát, přistoupíme k jmenování jednoho Rozhodce ze seznamu kandidátů na 

Rozhodce, který nám poskytla Ţalující strana, a 2 Rozhodců z námi zveřejňovaného seznamu. 
V případě, ţe se nám nepodaří jmenovat Rozhodce ze seznamu kandidátů, přistoupíme k 

jmenování Rozhodce z námi zveřejňovaného seznamu. 

2) Senát ADR a Ţalující strana budou informováni o nesplnění povinností z Vaší strany. Senát ADR 

na základě svého výhradního posouzení rozhodne, zda při rozhodování v předmětném případu 

přihlédne k Vašemu vadnému Vyjádření k Ţalobnímu návrhu (pokud bude předloţeno). 

3) Nehledě na nesplnění povinností z Vaší strany budeme nadále zasílat veškerá sdělení ohledně 

předmětného případu na Vaši kontaktní adresu, a to způsobem stanoveným ve Vašem Vyjádření 
k Ţalobnímu návrhu (pokud je předloţíte k pozdějšímu datu), nebo způsobem, jaký budeme 

pokládat za vhodný (pokud nepředloţíte Vyjádření k Ţalobnímu návrhu). 

4) Dle § B3 (g) Pravidel ADR jste oprávněni podat písemnou námitku proti tomuto Oznámení k 

Rozhodčímu soudu ČR do 5 dnů od obdrţení tohoto oznámení. Rozhodčí soud ČR potvrdí přijetí 

námitky a zašle ji Senátu do 3 dnů od jejího přijetí. K předloţení případné námitky jste povinni 
pouţít formulář A15, který je k dispozici ke staţení na webové stránce Rozhodčího soudu ČR.  

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha A_15 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

NÁMITKA PROTI OZNÁMENÍ O NESPLNĚNÍ POVINNOSTÍ 
ŢALOVANOU STRANOU  

§ B3 (g) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Žalovaná strana: [doplňte firmu/jméno Žalované strany] 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Oprávněný zástupce: [doplňte jméno oprávněného zástupce Žalované 
strany] 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

[V případě, ţe Ţalobní návrh se podává proti rozhodnutí(m) EURIDu] 

Rozporované rozhodnutí EURIDu: [doplňte identifikační údaje rozporovaného rozhodnutí 

EURIDu]  

Rozhodnutí č. nebo jiná identifikace EURIDu: 

Datum vydání rozhodnutí: 

Uplatňované opravné prostředky: Zrušení oznámení o nesplnění povinností Žalovanou 

stranou [§ B3 (g) Pravidel ADR] 

Důvody námitky: [uveďte faktické a právní důvody Námitky] 

Prohlášení: 

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

Žalovaná strana souhlasí se zpracováváním osobních údajů Poskytovatelem v rozsahu potřebném k 

řádnému plnění povinností Poskytovatele podle těchto Pravidel ADR.  

Žalovaná 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. 

Žalovaná strana se dále zavazuje, že žalobní a jiné nároky Žalované 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;  
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(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 Námitky] 

[doplňte firmu/jméno Žalované strany nebo jejího oprávněného zástupce]: 

______________________________________ 

[podpis Žalované strany nebo jejího oprávněného zástupce v případě komunikace poštou] 

Datum: [doplňte datum Námitky]  

[připojte Přílohy] 
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Příloha A_16 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

POTVRZENÍ PŘÍJMU NÁMITKY PROTI OZNÁMENÍ O 
NESPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ŢALOVANOU STRANOU, 
OZNÁMENÍ NÁMITKY SENÁTU A ŢALUJÍCÍ STRANĚ 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

Rozhodčí soud ČR tímto potvrzuje přijetí Vaší Námitky proti oznámení o nesplnění povinností 

Ţalovanou stranou ze dne [doplňte datum]. 

Žalující straně a Senátu bude zaslána kopie tohoto sdělení a kopie Vaší Námitky. 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha A_17 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

VÝZVA ŢALUJÍCÍ STRANĚ K VÝBĚRU KANDIDÁTŮ NA 
ROZHODCE  

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

Rozporované rozhodnutí EURID: [doplňte rozhodnutí EURID, pokud nějaké je] 

(a) Senát ADR. Ţalovaná strana si zvolila, aby v tomto ADR řízení rozhodl Senát sestávající ze tří 

nestranných a nezávislých Rozhodců. 

Vzhledem k tomu, že Žalovaná strana si zvolila tříčlenný Senát, měli byste ve svém podání 

uvést jména a kontaktní údaje tří osob v pořadí dle preference, a to do čtyř (4) dnů od přijetí 

Vyjádření k Žalobnímu návrhu. Tyto tři osoby si lze zvolit ze seznamů zveřejňovaných 

kterýmkoli poskytovatelem zajišťujícím ADR řízení s ohledem na spory o doménová jména .eu 

v souladu s odst. B 3 (b)(4) Pravidel ADR. Budeme se snažit jmenovat jednu ze tří osob, které 

jste do Senátu ADR nominovali. Pokud nebudeme úspěšní, přistoupíme k jmenování Rozhodce 

z námi zveřejňovaného seznamu. Pokud nám neposkytnete jména a kontaktní údaje žádných 

kandidátů, přistoupíme k jmenování Rozhodce z námi zveřejňovaného seznamu.  

Upozorňujeme, že Žalovaná strana byla rovněž požádána, aby poskytla jména tří kandidátů. 

Budeme se snažit jednu z těchto tří osob do Senátu ADR jmenovat. Pokud nebudeme úspěšní, 

přistoupíme k jmenování Rozhodce z námi zveřejňovaného seznamu. Pokud nám Žalovaná 

strana neposkytne jména a kontaktní údaje svých kandidátů, přistoupíme k jmenování Rozhodce 

z námi zveřejňovaného seznamu.  

Předsedu Senátu (tj. třetího Rozhodce) jmenujeme my z námi zveřejňovaného seznamu bez 

dalších konzultací se stranami. 

(b) Komunikace. Poţadované údaje nám  musí být sděleny v souladu s poţadavky odst. A2 ADR 
Pravidel, a to formou formuláře A18, který si můţete stáhnout na webové stránce Rozhodčího 

soudu ČR.  

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha A_18 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

VÝBĚR ROZHODCŮ ŢALUJÍCÍ STRANOU 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

Rozporované rozhodnutí EURID: [doplňte rozhodnutí EURID, pokud nějaké je] 

Oznámení Rozhodčího soudu ČR. Dne ______ [doplňte datum] jsme obdrţeli oznámení Rozhodčího 

soudu ČR, kterým jsme byli vyzváni, abychom nominovali rozhodce. Naši kandidáti jsou uvedeni níţe: 

[doplňte jméno kandidáta] 

[doplňte jméno kandidáta] 

[doplňte jméno kandidáta] 

S pozdravem 

[doplňte jméno Žalující strany nebo jejího pověřeného zástupce] 

______________________________________ 

[Podpis Žalující strany nebo jejího pověřeného zástupce pouze v případě komunikace poštou] 

[doplňte datum] 
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Příloha A_19 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

VÁŽENÝ/VÁŽENÁ __________ [doplňte jméno Rozhodce], 

Byl(a) jste navrţen(a) do funkce Rozhodce v níţe uvedeném sporu o doménové jméno. Neţ 

podepíšete Potvrzení souhlasu se jmenováním a prohlášení o nestrannosti a nezávislosti a předloţíte je 
Rozhodčímu soudu ČR, důkladně je zvaţte. Podání by po formální stránce mělo být v souladu s 

přiloţenými Doplňujícími pravidly ADR a pravidly komunikace. Pokud se nám od Vás nedostane ţádné 
reakce do 4 dnů od data tohoto oznámení, má se za to, ţe odmítáte vykonávat funkci Rozhodce v 

daném sporu. 

POTVRZENÍ SOUHLASU SE JMENOVÁNÍM A PROHLÁŠENÍ O 
NESTRANNOSTI A NEZÁVISLOSTI 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

Žalující strana: [doplňte celé jméno/obchodní firmu a adresu Žalující 
strany] 

Žalovaná strana: [doplňte celé jméno/obchodní firmu a adresu Žalované 
strany]  

Já, níţe podepsaný(á), _____________________(příjmení, křestní jméno), 

tímto prohlašuji, že souhlasím s jmenováním do funkce Rozhodce v souladu s Pravidly pro řešení 

sporů o domény .eu (Pravidla) a Doplňujícími pravidly Rozhodčího soudu ČR (Doplňující pravidla). 

 

Tímto prohlášením potvrzuji, že jsem se obeznámil se zásadami, normami, požadavky a poplatky 

stanovenými v uvedených dokumentech a že jsem ochoten a schopen působit jako Rozhodce v souladu 

s nimi. Dále prohlašuji, že na základě svého souhlasu s jmenováním do funkce Rozhodce se zavazuji 

vykonávat své povinnosti čestně a spravedlivě, ve lhůtách stanovených Pravidly ADR a Doplňujícími 

pravidly a v souladu s pravidly pro komunikaci zakotvenými tamtéž. 

 

Zaškrtněte prosím příslušnou kolonku po zvážení, zda mimo jiné existuje jakýkoli přímý nebo 

nepřímý, minulý nebo současný vztah s kteroukoli ze stran sporu, ať již finančního, pracovního nebo 

jiného charakteru, a zda je takový vztah takového druhu, že byste o jeho existenci měl(a) informovat. 

[V případě jakýchkoli pochybností informace by měly být poskytnuty]. 

 

[ ] Ve vztahu k oběma stranám jsem nezávislý(á). Dle mého nejlepšího vědomí a svědomí 

neexistují žádné skutečnosti ani okolnosti, ať již v minulosti nebo současnosti, ani skutečnosti či 

okolnosti, které by mohly vyvstat v nejbližší budoucnosti, o nichž je třeba informovat, a které jsou 

takového charakteru, že by mohly zpochybnit mou nezávislost z pohledu některé ze stran nebo obou 

stran. 

[ ] Ve vztahu k oběma stranám jsem nezávislý(á). Přeji si však poskytnout informace ohledně 

okolností popsaných v příloze tohoto prohlášení (na zvláštním listu papíru), neboť jsou takového 

charakteru, že by mohly vést ke zpochybnění mé nezávislosti z pohledu některé ze stran nebo obou 

stran. 
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[ ] Tímto prohlašuji, že odmítám vykonávat funkci Rozhodce v tomto případu. (Důvody nepřijetí 

jmenování se uvádějí na samostatném listu papíru, který je přílohou tohoto prohlášení.) 

Důležité upozornění:  Podáním tohoto Prohlášení prostřednictvím online platformy Rozhodčího 

soudu ČR potvrzujete souhlas s tím, ţe budete vázán(a) tímto prohlášením, jako kdybyste ho 

podepsal(a).  

Místo: ____________ Podpis:__________________        Datum:  ____________ 
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Příloha A_20 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

OZNÁMENÍ O JMENOVÁNÍ SENÁTU A PŘEDPOKLÁDANÉM 
TERMÍNU ROZHODNUTÍ  

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

V souladu s § B4 (e) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) Vám tímto oznamujeme, 

ţe ve výše uvedeném případu byl jmenován Senát ADR, který sestává z jednoho Rozhodce / tří 

Rozhodců: 

[doplňte jméno/jména Rozhodce/Rozhodců] 

[doplňte jméno předsedy Senátu] 

Odborné profily Rozhodců jsou přístupné na naší webové stránce. 

V souladu s § B5 Pravidel ADR předložil(i) výše uvedený Rozhodce (Rozhodci) Rozhodčímu soudu 

ČR Potvrzení o souhlasu s jmenováním a prohlášení o nestrannosti a nezávislosti. 

Pokud nenastanou mimořádné okolnosti, Senát ADR je povinen nám předložit své rozhodnutí do 

[doplňte datum]. 

Stranám tímto připomínáme, že dle § A2 (k) mají zákaz jednostranně komunikovat se Senátem  ADR. 

Strany jsou dle § B5 (c) Pravidel ADR oprávněny podat návrh na odvolání Rozhodce. Případný návrh 

může Strana podat formou formuláře A21, který si lze stáhnout na webové stránce Rozhodčího soudu 

ČR. 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha A_21_1 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

POTVRZENÍ PŘIJETÍ NÁVRHU NA ODVOLÁNÍ ROZHODCE, 
OZNÁMENÍ DRUHÉ STRANĚ  

§ A5(c) Pravidel ADR 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

Navrhovatel: [doplňte jméno/firmu navrhovatele] 

Potvrzujeme tímto přijetí Vašeho návrhu na odvolání Rozhodce ________________________ 

[doplňte jméno Rozhodce, jehož odvolání je navrhováno]. 

Kopie tohoto sdělení a kopie Vašeho návrhu bude zaslána druhé Straně a Senátu. Druhá Strana a 

příslušný Rozhodce mohou podat vyjádření k návrhu do 2 dnů po obdrţení tohoto oznámení. Případné 

vyjádření můţe druhá Strana a/nebo Rozhodce podat formou formuláře A22, který si lze stáhnout na 
webové stránce Rozhodčího soudu ČR. 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha A_21 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

NÁVRH NA ODVOLÁNÍ ROZHODCE 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

[doplňte obchodní firmu/jméno Strany podávající návrh] 

[zastoupená] 

V souladu s § B5 (c) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu tímto podávám(e) návrh na odvolání 

pana/paní  

[doplňte jméno Rozhodce]  

z funkce Rozhodce ve výše uvedeném případu. 

[uveďte důvody] 

[doplňte jméno] 

______________________________________ 

[podpis Strany uplatňující námitku nebo jejího pověřeného zástupce v případě, že komunikace 

probíhá poštou] 

[doplňte datum] 
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Příloha A_22 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU NA ODVOLÁNÍ ROZHODCE 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

[doplňte jméno Strany nebo Rozhodce, která/který předkládá toto vyjádření] 

[zastoupená] 

V souladu s § B5 (d) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu tímto předkládám (e) toto vyjádření k 

návrh na odvolání pana/paní  

[doplňte jméno Rozhodce]  

z funkce Rozhodce ve výše uvedeném případu. 

Souhlasím(e)/nesouhlasím(e) s podaným návrhem a jeho odůvodněním. [uveďte důvody] 

[doplňte jméno] 

______________________________________ 

[podpis Strany předkládající vyjádření nebo jejího pověřeného zástupce v případě, že komunikace 

probíhá poštou] 

[doplňte datum] 
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Příloha A_23 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

ROZHODNUTÍ O NÁVRHU NA ODVOLÁNÍ ROZHODCE 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

Rozhodčí soud ČR rozhodl o návrhu na odvolání pana/paní [doplňte jméno Rozhodce 
(Rozhodců)] na základě podání ze dne [doplňte datum (data)] ve výše uvedeném případě 

následovně. 

Námitka proti jmenování je neopodstatněná a tímto se potvrzuje jmenování pana/paní [doplňte 
jméno Rozhodce (Rozhodců)] do funkce Rozhodce ve výše uvedeném případě./ Námitka proti 
jmenování se přijímá, a Rozhodčí soud ČR přistoupí ke jmenování nového Senátu v souladu s 

Pravidly pro řešení sporů o domény .eu. 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Předseda Rozhodčího soudu ČR 

Datum [doplňte datum] 
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Příloha A_24 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

POSTOUPENÍ SPISU SENÁTU ADR 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

Váţený [doplňte jméno Rozhodce], 

Spis k výše uvedenému případu je k dispozici na online platformě Rozhodčího soudu ČR. Ke všem 

dokumentům ve spise máte přístup prostřednictvím svého jedinečného přístupového hesla.  

Pokud nenastanou mimořádné okolnosti, nález v souladu s § B12 (b) Pravidel ADR musí být zaslán 

Rozhodčímu soudu ČR nejpozději do [doplňte datum]. Nález je nutno předloţit ve formě formuláře 
A25, který si lze stáhnout na webové stránce Rozhodčího soudu ČR. 

Pokud bych Vám mohl být dále nějak nápomocen, prosím kontaktujte mne: 

[doplňte tel. číslo] 

[doplňte faxové číslo] 

[doplňte emailovou adresu] 

Těším se na spolupráci. 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha A_25 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

ROZHODČÍ NÁLEZ  
§ B12 Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidel ADR) 

Případ č.: [doplňte číslo, které případu přidělil Rozhodčí soud] 

Doba podání: [doplňte Dobu podání] 

Administrativní kontakt: [doplňte jméno odpovědného úředníka, kterému 
Rozhodčí soud případ přidělil] 

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: 

Žalovaná strana: [doplňte firmu/jméno Žalované strany] 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Oprávněný zástupce: [doplňte jméno oprávněného zástupce Žalované strany] 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Doménové jméno (jména): [doplňte sporné Doménové jméno (jména)] 

[V případě, ţe byl Ţalobní návrh podán proti rozhodnutí(m) EURIDu] 

Jiná právní řízení:  [doplňte údaje o jiných právních řízeních, která dle informací 

Senátu probíhají nebo byla rozhodnuta, a která se týkají sporného doménového jména] 

Anglické shrnutí nálezu:  Shrnutí nálezu v jazyce anglickém tvoří Přílohu 1 

Faktická situace: 
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Tvrzení stran: 

A. Žalující strana: 

B. Žalovaná strana: 

Projednání a zjištění: 

Nález/předběžný nález: 

Z výše uvedených důvodů Senát v souladu s § B12 (b) a (c) Pravidel Senát rozhodl o zamítnutí 

Žalobního nároku/ zrušení rozhodnutí EURID / převodu doménového jména _________  na Žalující 

stranu/ zrušení doménového jména _________ / pozastavení Řízení ADR na dobu šesti měsíců od 

Doby podání (§B12 (g) Pravidel ADR), tj. do [doplňte datum], kdy Žalovaná strana bude oprávněna 

předložit doplňující důkazy o užívání sporného doménového jména Žalovanou stranou v dobré víře. K 

předkládání doplňujících důkazů je Žalovaná strana povinna použít formulář A 26, který si lze 

stáhnout na webové stránce Rozhodčího soudu ČR. [Pokud Senát vydá Předběžný nález v souladu s § 

B12 (g) Pravidel ADR, Senát by měl v oddílu Projednání a zjištění výše uvést svá zjištění s ohledem 

na § B12 (g) (1)až (4) Pravidel ADR.]   

[doplňte jméno Rozhodce] 

Datum: [doplňte datum Rozhodčího nálezu] 

Příloha 1: [doplňte anglické shrnutí Rozhodčího nálezu] 
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Příloha A_26_1 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

POTVRZENÍ PŘÍJMU DOPLŇUJÍCÍCH DŮKAZŮ 
§ B12(g) Pravidel ADR 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

Žalovaná strana: [doplňte jméno/firmu Žalované strany] 

Potvrzujeme tímto příjem doplňujících důkazů o tom, ţe jste sporné doménové jméno pouţívali 

v dobré víře. 

Kopie tohoto sdělení a kopie Vašeho podání obsahujícího doplňující důkazy bude zaslána Žalující 

straně/a Senátu. Žalující strana může podat vyjádření k Vašemu podání do 15 dnů po obdržení tohoto 

oznámení. Případné vyjádření musí Žalující strana podat formou formuláře A27, který si lze stáhnout 

na webové stránce Rozhodčího soudu ČR. 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha A_26 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

DOPLŇUJÍCÍ DŮKAZY PŘEDKLÁDANÉ ŢALOVANOU 
STRANOU 

§ B12 (g) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidel ADR) 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Žalovaná strana: [doplňte firmu/jméno Žalované strany] 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Oprávněný zástupce: [doplňte jméno oprávněného zástupce Žalované strany] 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Doménové jméno: [doplňte sporné Doménové jméno] 

Doba podání: [doplňte Dobu podání] 

Datum Předběžného nálezu [Pravidla ADR, § B12(g)]:  

 [doplňte Datum Předběžného nálezu] 

Doplňující důkazy:  [uveďte důkazy o používání doménového jména v dobré víře] 

Prohlášení: 

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

Žalovaná strana souhlasí se zpracováváním osobních údajů Poskytovatelem v rozsahu potřebném k 

řádnému plnění povinností Poskytovatele podle těchto Pravidel ADR.  

Žalovaná 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. 

Žalovaná strana se dále zavazuje, že žalobní a jiné nároky Žalované 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 
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(d) EURIDu, členům jeho statutárních orgánů, funkcionářům, zaměstnancům, poradcům a 
zástupcům, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání." 

[doplňte přehled příloh podání] 

[doplňte obchodní firmu/jméno Žalované strany a jejího odpovědného zástupce]: 

______________________________________ 

[podpis Žalované strany nebo jejího oprávněného zástupce v případě komunikace poštou] 

Datum: [doplňte datum podání]  

[připojte Přílohy] 
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Příloha A_27 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

VYJÁDŘENÍ ŢALUJÍCÍ STRANY K DOPLŇUJÍCÍM DŮKAZŮM 
PŘEDLOŢENÝM ŢALOVANOU STRANOU 

§ B12 (g) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

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: 

Doménové jméno: [doplňte sporné Doménové jméno] 

Doba podání: [doplňte Dobu podání] 

Datum Předběžného nálezu [Pravidla ADR, § B12(g)]:  

 [doplňte Datum Předběžného nálezu] 

Datum předložení doplňujících důkazů Žalovanou stranou:  

 [doplňte datum podání Žalované strany] 

Vyjádření k doplňujícím důkazům předloženým Žalovanou stranou:   

[uveďte vyjádření k doplňujícím důkazům o používání doménového jména Žalovanou stranou v 

dobré víře] 
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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 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 tímto zříká veškerých nároků a opravných prostředků souvisejících s předmětným 

ADR řízením 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 přehled příloh podání] 

[doplňte obchodní firmu/jméno Žalující strany nebo jejího odpovědného zástupce]: 

______________________________________ 

[podpis Žalující strany nebo jejího oprávněného zástupce v případě komunikace poštou] 

Datum: [doplňte datum podání]  

[připojte Přílohy] 
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Příloha A_29 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

OZNÁMENÍ O AKTIVACI PŘERUŠENÉHO ŘÍZENÍ 
§ B1 (f) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

Doba podání: [doplňte Dobu podání Žalobního návrhu] 

V souladu s § B1 (f) Pravidel Vám tímto oznamujeme, ţe Řízení ADR, které bylo zahájeno na základě 

Ţalobního návrhu s dřívější Dobou podání s ohledem na sporné doménové jméno, které je totoţné s 
výše uvedeným sporným doménovým jménem, bylo ukončeno. V důsledku toho dochází k 

aktivaci přerušeného řízení o Vašem Žalobním návrhu ke dni  __________ [doplňte datum] 
a Řízení ADR o Vašem Žalobním návrhu bude řádně pokračovat.  

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha A_30 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

OZNÁMENÍ O DALŠÍM TRVÁNÍ PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ O 
ŢALOBNÍM NÁVRHU 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

Doba podání: [doplňte Dobu podání Žalobního návrhu] 

V souladu s § B1 (f) Pravidel ADR pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) Vám tímto 

oznamujeme, ţe Řízení ADR, které bylo zahájeno na základě Ţalobního návrhu s dřívější Dobou podání 

s ohledem na sporné doménové jméno, které je totoţné s výše uvedeným sporným doménovým 
jménem, bylo ukončeno. V důsledku toho je řízení o Vašem Ţalobním návrhu nadále přerušeno 

vzhledem k tomu, ţe byl podán jiný Ţalobní návrh s dřívější Dobou podání s ohledem na sporné 

doménové jméno, které je totoţné s výše uvedeným sporným doménovým jménem. 

V souladu s § B1 (f) Pravidel ADR zůstane řízení o Vašem Žalobním návrhu nadále přerušené až do 

ukončení Řízení ADR o Žalobním návrhu s dřívější Dobou podání. Po vydání nálezu v Řízení ADR 

budete vyrozuměni o tom, zda bude řízení o Vašem Žalobním návrhu ukončeno, aktivováno nebo 

nadále přerušeno vzhledem k aktivaci jiného dřívějšího Žalobního návrhu.  

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha A_31 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ PŘERUŠENÉHO ŘÍZENÍ 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

Doba podání: [doplňte Dobu podání Žalobního návrhu] 

V souladu s § B1 (f) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) Vám tímto oznamujeme, 

ţe Řízení ADR, které bylo zahájeno na základě Ţalobního návrhu s dřívější Dobou podání s ohledem na 

sporné doménové jméno, které je totoţné s výše uvedeným sporným doménovým jménem, bylo 

ukončeno. V důsledku toho se řízení o Vašem Ţalobním návrhu ukončuje ke dni  __________ 
[doplňte datum] a poplatek Vámi uhrazený Vám bude vrácen. Za tím účelem Vás ţádáme, abyste 

nám sdělili číslo účtu, na který máme poplatek poukázat. Tento údaj nám laskavě sdělte pomocí 
formuláře A32, který si lze stáhnout na webové stránce Rozhodčího soudu ČR. 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha A_32 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

ÚDAJE O ÚČTECH 
§ B1 (f) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidel ADR) 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

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: 

Doménové jméno: [doplňte sporné Doménové jméno] 

Doba podání: [doplňte Dobu podání] 

Datum přijetí oznámení o ukončení přerušeného řízení:  

 [doplňte datum] 

Bankovní spojení pro účely vrácení uhrazeného poplatku:  

 [doplňte podrobné údaje o bankovním spojení] 

[Doplňte jméno Žalující strany nebo jejího oprávněného zástupce] 

______________________________________ 

[podpis Žalující strany nebo jejího oprávněného zástupce v případě komunikace poštou] 

Datum: [doplňte datum podání]  
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Příloha A_33 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

ŢÁDOST O PRODLOUŢENÍ LHŮT 
§ A2 (i) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Žadatel: [doplňte firmu/jméno strany podávající žádost] 

Adresa pro doručování poštou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Oprávněný zástupce:  [doplňte jméno oprávněného zástupce strany 
podávající žádost] 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Doménové jméno:  [doplňte sporné Doménové jméno] 

Doba podání: [doplňte Dobu podání] 

Žádáme, aby Lhůta dle _______ [doplňte příslušné ustanovení Pravidel ADR a/nebo 
Doplňujících pravidel ADR]  byla prodloužena o ____________ [doplňte požadovanou dobu 
prodloužení]. 

Důvod žádosti o prodloužení lhůty: [Popište mimořádné okolnosti a/nebo dohody Stran 
o prodloužení stanovené Lhůty] 

Prohlašujeme, ţe všechny údaje zde uvedené jsou úplné a správné. 

[doplňte přehled příloh podání] 

[doplňte firmu/jméno strany podávající žádost nebo jejího oprávněného zástupce]: 

_____________________________________ 

[podpis strany podávající žádost nebo jejího oprávněného zástupce pouze v případě komunikace 

poštou] 

Datum: [doplňte datum tohoto podání]   [vložte přílohy podání]  
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Příloha A_34 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

POTVRZENÍ PŘÍJMU ŢÁDOSTI O PRODLOUŢENÍ LHŮT, 
OZNÁMENÍ O ŢÁDOSTI O PRODLOUŢENÍ LHŮT DRUHÉ 

STRANĚ 
§ A2(i) Pravidel ADR 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno:  [doplňte Doménové jméno] 

Žadatel: [doplňte firmu/jméno strany podávající žádost] 

Tímto se potvrzuje příjem Vaší ţádosti o prodlouţení stanovených lhůt dle __________ [doplňte 
příslušné ustanovení Pravidel ADR a/nebo Doplňujících pravidel ADR] o  ____________ 

[doplňte požadovanou dobu prodloužení]. 

Druhé straně/ a Senátu bude zaslána kopie tohoto sdělení a kopie Vaší ţádosti. 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha A_35 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

ROZHODNUTÍ O ŢÁDOSTI O PRODLOUŢENÍ LHŮT 
§ A2 (i) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Žadatel: [doplňte firmu/jméno strany podávající žádost] 

Adresa pro doručování poštou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Oprávněný zástupce:  [doplňte jméno oprávněného zástupce strany podávající 
žádost] 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Doménové jméno:  [doplňte sporné Doménové jméno] 

Doba podání: [doplňte Dobu podání] 

Dne _________ [doplňte datum] jsme obdrţeli ţádost o prodlouţení lhůty dle ____________  

[doplňte příslušné ustanovení Pravidel ADR a/nebo Doplňujících pravidel ADR] o  

____________ [doplňte požadovanou dobu prodloužení]. 

Projednání a zjištění: [popište proces zvažování důvodů požadovaného prodloužení 
Lhůty, které uvedla Strana podávající žádost] 

Z výše uvedených důvodů zamítám(e) ţádost o prodlouţení stanovené lhůty /rozhoduji/rozhodujeme, 

ţe lhůta dle ____________  [doplňte příslušné ustanovení Pravidel ADR a/nebo Doplňujících 
pravidel ADR] se prodluţuje o  ____________ [doplňte požadovanou dobu prodloužení]. 

Toto rozhodnutí se v kopii zasílá druhé Straně. 

[doplňte jméno odpovědného úředníka/Rozhodce/Rozhodců]  

Datum [doplňte datum] 
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Příloha A_36 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

ŢÁDOST O PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ/PRODLOUŢENÍ PŘERUŠENÍ 
ADR ŘÍZENÍ  Z DŮVODU JEDNÁNÍ O SMÍRU 
§ A4 (b) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

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: 

Doménové jméno:  [doplňte sporné Doménové jméno] 

Doba podání: [doplňte Dobu podání] 

Žádáme, aby ADR řízení bylo přerušeno na  _______ [doplňte požadovanou dobu 
přerušení ADR řízení]  z důvodu probíhajícího jednání o smíru mezi Stranami./ Žádáme, 
aby přerušení ADR řízení bylo prodlouženo o  _______ [doplňte požadovanou dobu, o 
kterou by mělo přerušení ADR řízení být prodlouženo po uplynutí původní doby přerušení]  
z důvodu pokračujícího jednání o smíru mezi Stranami.  

[doplňte firmu/jméno Žalující strany nebo jejího oprávněného zástupce]: 

Datum: [doplňte datum podání žádosti]  
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Příloha A_37 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

ROZHODNUTÍ O ŢÁDOSTI O PŘERUŠENÍ 
ŘÍZENÍ/PRODLOUŢENÍ PŘERUŠENÍ ADR ŘÍZENÍ Z DŮVODU 

JEDNÁNÍ O SMÍRU 
§ A4 (b) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

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: 

Doménové jméno:  [doplňte sporné Doménové jméno] 

Doba podání: [doplňte Dobu podání] 

Dne _________ [doplňte datum] jsme obdrželi žádost o přerušení/prodloužení přerušení 

ADR řízení do  ____________  [doplňte požadovanou dobu přerušení/prodloužení 
přerušení ADR řízení]. 

Projednání a zjištění: [popište proces zvažování důvodů požadovaného 
prodloužení Lhůty, které uvedla Strana podávající žádost] 

Z výše uvedených důvodů zamítám(e) ţádost o přerušení/prodlouţení přerušení ADR řízení 

/rozhoduji/rozhodujeme, ţe ADR řízení se přerušuje do _________  [doplňte požadované datum 
ukončení přerušení], pokud Ţalující strana nebo Ţalovaná strana nepodá ţádost o aktivaci ADR 
řízení před uplynutím výše uvedené lhůty, přičemţ v takovém případě bude ADR řízení aktivováno 

automaticky okamţikem přijetí ţádosti. K podání ţádosti o aktivaci ADR řízení laskavě pouţijte 

formulář A38, který si lze stáhnout na webové stránce Rozhodčího soudu ČR. 

Toto rozhodnutí se v kopii zasílá Ţalované straně. 

[doplňte jméno odpovědného úředníka/Rozhodce/Rozhodců] Datum [doplňte datum 
rozhodnutí]  
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Příloha A_38 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

ŢÁDOST O AKTIVACI ADR ŘÍZENÍ VZHLEDEM 
K NEDOSAŢENÍ DOHODY O SMÍRU 

§ A4 (b) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Žadatel: [doplňte firmu/jméno strany podávající žádost] 

Adresa pro doručování poštou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Oprávněný zástupce:  [doplňte jméno oprávněného zástupce strany podávající 
žádost] 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Doménové jméno:  [doplňte sporné Doménové jméno] 

Doba podání: [doplňte Dobu podání] 

Tímto žádáme o aktivaci ADR řízení.  

[doplňte firmu/jméno strany podávající žádost nebo jejího oprávněného zástupce]: 

Datum: [doplňte datum tohoto podání] 
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Příloha A_39 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

OZNÁMENÍ O AKTIVACI ADR ŘÍZENÍ V DŮSLEDKU 
NEDOSAŢENÍ VYPOŘÁDÁNÍ 

§ A4 (b) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Doménové jméno:  [doplňte sporné Doménové jméno] 

Doba podání: [doplňte Dobu podání Žalobního návrhu] 

V souladu s § A4 (b) Pravidel ADR Vám tímto oznamujeme, že ADR řízení, které bylo 

přerušeno vzhledem k jednání o vypořádání, bylo aktivováno na návrh [doplňte 
firmu/jméno strany podávající žádost] ke dni __________ [doplňte datum] a bude dále 

řádně probíhat.  

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník/Senát 

[doplňte datum] 
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Příloha A_40 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

NESTANDARDNÍ KOMUNIKACE 
§ A2 (k) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Odesílatel: [doplňte firmu/jméno odesilatele] 

Adresa pro doručování poštou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Oprávněný zástupce:  [doplňte firmu/jméno oprávněného zástupce 
odesílatele] 

Adresa pro doručování poštou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Doménové jméno:  [doplňte sporné Doménové jméno] 

Doba podání: [doplňte Dobu podání] 

V souladu s § A2 (k) Pravidel ADR Vám tímto sděluji následující:  

 [doplňte sdělení] 

[doplňte firmu/jméno odesílatele nebo jeho oprávněného zástupce] 

Datum: [doplňte datum tohoto sdělení] 



 

59 

Příloha B_1 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

ŢÁDOST O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ  
§ A3 (b) (1) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla 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 Ţalující 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]: 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Další kontaktní údaje: 

Doménové jméno (jména): [doplňte příslušné Doménové jméno (jména)] 
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Registrátor, který sporné Doménové jméno zaregistroval:   

 [doplňte název Registrátora] 

Platební údaje: [připojte kopii příkazu k úhradě poplatku za Žádost o 
změnu jazyka ADR řízení] 

Faktické a právní důvody: [uveďte své argumenty] 

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  

 

1) Poskytovateli, členům jeho statutárních orgánů, funkcionářům, zaměstnancům, poradcům a 
zástupcům, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání;  

2) Rozhodcům, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání;  

3) Registrátorovi, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání; a 

4) EURidu, členům jeho statutárních orgánů, funkcionářům, zaměstnancům, poradcům a 

zástupcům, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání. 

(k)  

(l) [doplňte seznam Příloh Žádosti] 

[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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Příloha B_2 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

OZNÁMENÍ O NEUHRAZENÍ POPLATKŮ 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

V souladu s odst. A6 (b) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) bychom vás tímto 

chtěli upozornit, ţe dle našich záznamů jste neuhradil poplatek splatný dle Doplňujících pravidel ADR. 

Vzhledem ke lhůtám stanoveným v Pravidlech ADR [odst. A6 (b)] žádáme, abyste splatné poplatky 

uhradil v plné výši do pěti (5) dnů od data tohoto Oznámení a abyste kopii příkazu k úhradě poplatků 

předložil Rozhodčímu soudu ČR v souladu s pokyny ohledně komunikace Doplňujících pravidel 

ADR.  

Po marném uplynutí výše uvedené lhůty se ADR řízení má za zrušené, aniž by tím bylo dotčeno vaše 

právo podat nový Žalobní návrh. 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha B_3 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ ŘÍZENÍ PRO NEUHRAZENÍ 
POPLATKŮ 

§ A6 (b) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

V souladu s odst. A6 (b) Pravidel ADR bychom Vás tímto chtěli upozornit, ţe bylo ukončeno řízení ve 

věci změny jazyka řízení ve výše uvedeném případě v důsledku uplynutí lhůty k úhradě poplatků 
uvedených v odst. A6 (b) Pravidel ADR. 

Zrušení řízení se nedotkne podání jiné Žádost o změnu jazyka ADR řízení. 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha B_4_1 

[doplňte datum] 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

ŢÁDOST O OVĚŘENÍ ZE STRANY EURID 

Rozhodčímu soudu ČR byla předloţena ţádost o změnu jazyka ADR řízení (Ţádost) ze strany níţe 

uvedené osoby/subjektu (Ţalující strana):  

[doplňte kontaktní údaje Žalující strany] 

Ţádost došla Rozhodčímu soudu ČR dne:  

[doplňte datum] 

Ţádost se týká níţe uvedeného doménového jména (jmen), o němţ Ţalující strana tvrdí, ţe doménové 

jméno (jména) má u [doplňte název Registrátora] zaregistrována Ţalovaná strana:  

[doplňte Doménové jméno] 

V tomto řízení o jazyce řízení je Ţalovanou stranou osoba/subjekt uvedený níţe: 

[doplňte kontaktní údaje Žalované strany] 

Ţádost o změnu jazyka ADR řízení má tuto Dobu podání: 

[doplňte Dobu podání] 

Rozhodčí soud ČR přidělil případu zahájenému na základě Ţalobního návrhu číslo: 

[doplňte číslo případu] 

Ţádáme vás tímto, abyste laskavě: 

a) Potvrdili, ţe předmětné doménové jméno (jména) je zaregistrováno u výše uvedeného 

Registrátora. 

b) Potvrdili, ţe Ţalovaná strana má v současné době zaregistrováno předmětné doménové jméno 

(jména) 

c) Poskytli úplné kontaktní údaje (tj. adresu pro doručování, telefonní číslo (čísla), faxové číslo 

(čísla), emailovou adresu (adresy), které máte k dispozici ve vaší WHOIS databázi s ohledem na 

osobu, která má doménové jméno zaregistrováno, technický kontakt, administrativní kontakt a 
fakturační kontakt k výše uvedenému doménovému jménu (jménům). 

d) Potvrdili konkrétní jazyk registrační smlouvy, který osoba, která má doménové jméno 
zaregistrováno, uţívá s ohledem na jednotlivá doménová jména. [nevztahuje se na Ţalobní 

návrhy podané proti rozhodnutím EURidu] 
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(m) Vzhledem k časovým omezením a v souladu s ustanoveními Pravidel, která upravují ověření 
splnění formálních náleţitostí Ţalobního návrhu, vás tímto ţádáme, abyste nám poţadované 

údaje poskytli do tří (3) pracovních dnů od přijetí tohoto e-mailu. Údaje prosím poskytněte 
prostřednictvím on-line platformy Rozhodčího soudu ČR formou formuláře pro Nestandardní 

komunikaci. 

Při komunikaci s Rozhodčím soudem ČR v jakékoli věci v souvislosti s tímto případem prosím 

uvádějte číslo případu. 

Jakékoli otázky k tomuto případu prosím adresujte Odpovědnému úředníku: 

[doplňte jméno] 

Děkujeme vám za pochopení ohledně naléhavosti této ţádosti. 
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Příloha B_4 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

POTVRZENÍ PŘÍJMU ŢÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR 
ŘÍZENÍ 

V souladu s odst. A3 (b)(2) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) tímto Rozhodčí 

soud ČR potvrzuje příjem Vaší Ţádosti o změnu jazyka ADR řízení (Ţádost), která Rozhodčímu soudu 
ČR došla dne [doplňte datum].  

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

Číslo případu přidělené Vaší Žádosti: [doplňte číslo] 

Odpovědný úředník přidělený Vaší Žádosti: [doplňte jméno] 

Doba podání: [doplňte Dobu podání] 

Kontaktní údaje Vašeho odpovědného úředníka: 

Adresa: [doplňte adresu] 

Telefon: [doplňte telefon] 

Fax: [doplňte číslo faxu] 

E-mail:  [doplňte emailovou adresu] 

Vaše Ţádost a Doba podání byly oznámeny EURidu. 

Prosím uvádějte přidělené číslo případu při veškeré budoucí komunikaci a v podáních týkajících se Vaší 

Ţádosti. Otázky ohledně Ţádosti laskavě adresujte přímo Odpovědnému úředníkovi. 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha B_5 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

OZNÁMENÍ ŢÁDOSTI A ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNU JAZYKA 
ADR ŘÍZENÍ  

§ A3(b) (3) 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

(a) Oznámení. Oznamujeme Vám tímto, ţe ve výše uvedeném případu byla podána Ţádost o 
změnu jazyka ADR řízení (Ţádost) v souladu s Nařízení ES č. 733/2002 a č. 874/2004 (Nařízení 

EU) a Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR). 

(b) Doba přijetí a Doba podání. Rozhodčí soud ČR obdrţel Ţádost podanou [doplňte 
firmu/jméno Žalující strany] v emailové formě dne [doplňte datum] a v tištěné formě 

dne [doplňte datum]. Kopie Ţádosti tvoří přílohu tohoto oznámení. Dobou podání je 
[doplňte dobu podání]. 

(c) Lhůty. Do 12 dnů ode dne doručení tohoto oznámení jste povinni nám předloţit Vyjádření 
k Ţádosti v souladu s poţadavky zakotvenými v § A3 (b)(4) Pravidel ADR a Doplňujících 

pravidlech ADR.  

(d) Nesplnění povinností. Pokud nebude Vaše Vyjádření odesláno ve výše uvedené lhůtě, má se 
zato, ţe jste nesplnili povinnost. I  přesto ustavíme Senát k posouzení otázky jazyka ADR řízení 

(Senát), aby tento posoudil skutečnosti Ţádosti a případ rozhodl. Senát není povinen přihlíţet k 
Vyjádření k Ţádosti, které je podáno opoţděně, nýbrţ se bude na základě vlastního posouzení 

moci rozhodnout, zda k ní přihlédne, a z nesplnění povinností z Vaší strany můţe vyvozovat 
takové závěry, jaké pokládá za vhodné, a to v souladu s § B11 Pravidel ADR. Další důsledky 

jsou popsány v Pravidlech ADR a Doplňujících pravidlech ADR.    

(e) Senát. O Ţádosti podané Ţalující stranou rozhodne Senát sestávající z jednoho nestranného a 
nezávislého Rozhodce [§A3 (b)(5) Pravidel]. 

(f) Komunikace. Vaše Vyjádření by nám mělo být předloţeno v souladu s poţadavky § A3 (b)(4) 
Pravidel ADR. Při předkládání Vyjádření jste povinni pouţít Formulář B6, který si lze stáhnout na 

webové stránce Rozhodčího soudu ČR, a dodrţet pokyny ohledně komunikace dle Doplňujících 

pravidel ADR.  

(g) Poplatky. V souladu s § A6(b) Pravidel ADR a Doplňujícími pravidly ADR byly veškeré poplatky 

vztahující se k ţádosti uhrazeny Ţalující stranou. 

(h) Rozhodování o jazyce. Po obdrţení Vašeho Vyjádření nebo po uplynutí lhůty pro jeho 

předloţení přistoupíme ke jmenování Senátu.  

Máte možnost jmenování Rozhodce rozporovat a vysvětlit důvody takového postupu do 2 dnů 

od data přijetí oznámení o jmenování Rozhodce, nebo od okamžiku, kdy se dozvíte o 

okolnostech, které dávají vzniknout odůvodněným pochybnostem ohledně nestrannosti nebo 

nezávislosti Rozhodce. Podání rozporující jmenování Rozhodce musí být ve formě Formuláře 

A21, který je k dispozici na webové stránce Rozhodčího soudu ČR. 

Senát rozhodne do 12 dnů od data jmenování. Za normálních okolností nález zašleme do tří 

pracovních dnů od jeho obdržení od Senátu Vám, Žalující straně a EURidu. 

Nález Senátu je konečný a nelze se proti němu odvolat. 

(i) Odpovědný úředník. Rozhodčí soud ČR jmenoval Odpovědného úředníka, který odpovídá za 
správní vyřizování Vašeho případu. Upozorňujeme, ţe Odpovědný úředník je Vám k dispozici a 
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zodpoví Vaše otázky typu náleţitostí podání a vysvětlí Nařízení, Pravidla ADR a Doplňující 
pravidla ADR, avšak nemůţe poskytovat rady právního charakteru ani Vaším jménem činit 

ţádná prohlášení.  

Odpovědný úředník: [doplňte jméno] 

Adresa: [doplňte adresu] 

Telefon: [doplňte tel. číslo] 

Fax.: [doplňte faxové číslo] 

Emailová adresa: [doplňte emailovou adresu] 

Další informace. Další informace o ADR řízení v oblasti domén .eu lze nalézt na [doplňte webovou 
stránku] 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha B_6 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

VYJÁDŘENÍ K ŢÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ  
§ A3 (b)(4) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) 

Případ č.: [doplňte číslo, které Žádosti přidělil Rozhodčí soud] 

Administrativní kontakt: [doplňte jméno odpovědného úředníka, kterému Rozhodčí 
soud Žádost přidělil] 

Žalovaná strana: [doplňte firmu/jméno Žalované strany] 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Oprávněný zástupce: [doplňte jméno oprávněného zástupce Žalované strany] 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Preferovaný způsob komunikace určené Ţalované straně v tomto řízení ohledně změny jazyka 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. 

Žalující strana: [doplňte firmu/jméno Žalující strany] 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 
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Oprávněný zástupce: [doplňte jméno oprávněného zástupce Žalující strany] 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Doménové jméno (jména): [doplňte sporné Doménové jméno (jména)] 

Registrátor, který předmětné doménové jméno zaregistroval: 

 [doplňte název Registrátora] 

Datum příjmu oznámení o Žádosti: [doplňte datum, kdy Vám došlo oznámení o Žádosti] 

Vyjádření k prohlášením a tvrzením uvedeným v Žádosti:  

 

Prohlášení: 

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

Žalovaná strana souhlasí se zpracováváním osobních údajů Poskytovatelem v rozsahu potřebném k 

řádnému plnění povinností Poskytovatele podle Pravidel ADR.  

Žalovaná strana dále souhlasí se zveřejněním úplného znění rozhodčího nálezu (včetně osobních údajů 

v rozhodčím nálezu obsažených), vydaného v rámci řízení o jazyce ADR řízení, a to v jazyce ADR 

řízení a v neúředním anglickém překladu, který zajistí Poskytovatel. 

Žalovaná strana se tímto zříká veškerých nároků a opravných prostředků v souvislosti s tímto ADR 

řízením vůči  

 

(1) Poskytovateli, členům jeho statutárních orgánů, funkcionářům, zaměstnancům, poradcům a 

zástupcům, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání;  

(2) Rozhodcům, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání;  

(3) Registrátorovi, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání; a 

(4) EURIDu, členům jeho statutárních orgánů, funkcionářům, zaměstnancům, poradcům a 
zástupcům, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání." 

[doplňte seznam příloh Vyjádření] 

[doplňte firmu/jméno Žalované strany nebo jejího oprávněného zástupce]: 

______________________________________ 

[podpis Žalované strany nebo jejího oprávněného zástupce v případě komunikace poštou] 

Datum: [doplňte datum Vyjádření]  

[připojte Přílohy] 
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Příloha B_7 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

POTVRZENÍ PŘÍJMU VYJÁDŘENÍ K ŢÁDOSTI O ZMĚNU 
JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (VYJÁDŘENÍ) 

§ A3 (b)(5) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno: [doplňte Doménové jméno] 

Rozhodčí soud ČR tímto potvrzuje příjem Vašeho Vyjádření, které Rozhodčímu soudu ČR došlo dne 

[doplňte datum].  

Kopie tohoto sdělení bude zaslána Žalující straně. 

V souladu s Pravidly ADR nyní přistoupíme ke jmenování ADR Senátu. 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha B_14 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

NÁLEZ SENÁTU K ŢÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ 
(ROZHODNUTÍ) 

§ A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) 

Případ č.: [doplňte číslo, které Žádosti přidělil Rozhodčí soud] 

Administrativní kontakt: [doplňte jméno odpovědného úředníka, kterému 
Rozhodčí soud Žádost přidělil] 

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: 

Žalovaná strana: [doplňte firmu/jméno Žalované strany] 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 

Oprávněný zástupce:  [doplňte jméno oprávněného zástupce Žalované strany] 

Adresa pro doručování poštou/kurýrní službou: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: 



 

72 

Doménové jméno (jména): [doplňte příslušné Doménové jméno (jména)] 

Anglické shrnutí nálezu:  Shrnutí nálezu v jazyce anglickém tvoří Přílohu 1 

Faktická situace: 

Tvrzení stran: 

A. Žalující strana: 

B. Žalovaná strana: 

Projednání a zjištění: 

Nález: 

Z výše uvedených důvodů Senát v souladu s § A3 (b)(6) Pravidel rozhodl, že Žádost se zamítá / 

jazykem dalšího ADR řízení bude [doplňte jazyk], pokud bude Žalobní návrh s ohledem na výše 

uvedené sporné doménové jméno podán do třiceti (30) pracovních dnů od data přijetí tohoto nálezu. 

[doplňte jméno Rozhodce] 

Datum: [doplňte datum nálezu Senátu] 

Příloha 1: [doplňte anglické shrnutí nálezu Senátu] 
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Příloha C_1 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

NÁMITKA PROTI UKONČENÍ ŘÍZENÍ PRO VADY ŢALOBNÍHO 
NÁVRHU 

§ B2 (c) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla 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: 

Doménové jméno:  [doplňte sporné Doménové jméno] 

[V případě, ţe Ţalobní návrh se podává proti rozhodnutí(m) EURIDu] 

Rozporované rozhodnutí EURIDu: 

 [doplňte identifikační údaje rozporovaného rozhodnutí EURIDu]

  

Rozhodnutí č. nebo jiná identifikace EURIDu: 

Datum vydání rozhodnutí: 

Uplatňované opravné prostředky: Zrušení rozhodnutí o ukončení řízení [§B2(c)(1ii) 
Pravidel ADR] 

Platební údaje: [přiložte kopii platebního příkazu k úhradě poplatků tohoto 
druhu ADR řízení] 

Důvody námitky: [uveďte faktické a právní důvody Námitky] 

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 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 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  
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(1) Poskytovateli, členům jeho statutárních orgánů, funkcionářům, zaměstnancům, poradcům a 
zástupcům, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání;  

(2) Rozhodcům, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání;  

(3) Registrátorovi, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání; a 

(4) EURidu, členům jeho statutárních orgánů, funkcionářům, zaměstnancům, poradcům a 
zástupcům, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání. 

[doplňte seznam Příloh Námitky] 

[doplňte firmu/jméno Žalující strany nebo jejího oprávněného zástupce]: 

______________________________________ 

[podpis Žalující strany nebo jejího oprávněného zástupce pouze v případě komunikace poštou] 

Datum: [doplňte datum Námitky] 

[připojte Přílohy] 
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Příloha C_2 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

OZNÁMENÍ O NEUHRAZENÍ POPLATKŮ 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné doménové jméno:  [doplňte doménové jméno] 

V souladu s § A6 (b) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) bychom vás tímto chtěli 

upozornit, ţe dle našich záznamů jste neuhradil poplatek splatný dle Doplňujících pravidel ADR. 

Vzhledem ke lhůtám stanoveným v Pravidlech ADR [§A6 (b)] žádáme, abyste splatné poplatky 

uhradil v plné výši do pěti (5) dnů od data tohoto Oznámení a abyste kopii příkazu k úhradě poplatků 

předložil Rozhodčímu soudu ČR v souladu s pokyny ohledně komunikace dle Doplňujících pravidel 

ADR. 

Po marném uplynutí výše uvedené lhůty se ADR řízení má za zrušené, aniž by tím bylo dotčeno vaše 

právo podat nový Žalobní návrh. 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha C_3 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ ŘÍZENÍ PRO NEUHRAZENÍ 
POPLATKŮ 

Případ č.: [doplňte číslo případu] 

Sporné Doménové jméno:  [doplňte doménové jméno] 

V souladu s § A6 (b) Pravidel ADR bychom Vás tímto chtěli upozornit, ţe byl odmítnut Váš Ţalobní 

návrh ve výše uvedeném případě v důsledku uplynutí lhůty k úhradě poplatků uvedených v § A6 (b) 

Pravidel ADR. 

Odmítnutí se nedotkne podání nového Žalobního návrhu. 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha C_4 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

POTVRZENÍ PŘÍJMU NÁMITKY PROTI UKONČENÍ ŘÍZENÍ 
PRO VADY ŢALOBNÍHO NÁVRHU 

V souladu s § B2 (c)(2) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidla ADR) tímto Rozhodčí soud 

ČR potvrzuje příjem Vaší Námitky proti ukončení řízení pro vady Ţalobního návrhu, která Rozhodčímu 
soudu ČR došla dne [doplňte datum].  

Případ č.: [doplňte číslo] 

Sporné doménové jméno: [doplňte doménové jméno] 

S pozdravem 

[doplňte jméno] 

Odpovědný úředník 

[doplňte datum] 
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Příloha C_11 

ADR Centrum pro řešení sporů o domény .eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky  (Rozhodčí soud ČR) 

ROZHODČÍ NÁLEZ 
§ B2(c)(3) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (Pravidel ADR) 

Případ č.: [doplňte číslo, které případu přidělil Rozhodčí soud 
ČR] 

Administrativní kontakt: [doplňte jméno odpovědného úředníka, kterému 
Rozhodčí soud ČR případ přidělil] 

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: 

Doménové jméno (jména): [doplňte sporné Doménové jméno (jména)] 

[V případě, ţe byl Ţalobní návrh podán proti rozhodnutí(m) EURIDu] 

Rozporované rozhodnutí EURIDu: [doplňte identifikační údaje rozporovaného rozhodnutí 

EURIDu]  

Rozhodnutí č. nebo jiná identifikace EURIDu: 

Datum vydání rozhodnutí: 

Anglické shrnutí nálezu: Shrnutí nálezu v jazyce anglickém tvoří Přílohu 1 

Faktická situace: 

Tvrzení Žalující strany: 

Projednání a zjištění: 

Nález: 

Z výše uvedených důvodů Senát v souladu s § B2(cii) Pravidel ADR potvrzuje rozhodnutí Rozhodčího 

soudu ČR o odmítnutí Žalobního návrhu vedeného pod výše uvedeným číslem případu z důvodu jeho 

vad/zrušuje rozhodnutí Rozhodčího soudu ČR o odmítnutí Žalobního návrhu vedeného pod výše 
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uvedeným číslem případu z důvodu vadnosti Žalobního návrhu, čímž se Žalobní návrh přijímá jako 

návrh splňující formální náležitosti.   

[doplňte jména Rozhodců] 

Datum: [doplňte datum Rozhodčího nálezu] 

Příloha 1: [doplňte anglické shrnutí Rozhodčího nálezu] 

 


