
Abstrakt 

 

Ochrana doménových mien 

 Život každého z nás je v súčasnosti stále viac závislý od informácií, pričom ich 

najbežnejším zdrojom sa stáva internet. Jedným z hlavných aspektov, s ktorým sa užívateľ 

internetu musí vysporiadať, je doménové meno, teda internetová adresa. Napriek tomu je 

bežné, že užívatelia internetu nerozlišujú medzi pojmami internet, prehliadač, vyhľadávač, či 

webová stránka. Nie sú oboznámený ani s právnym a technickým konceptom doménových 

mien. Tie sú prideľované na základe pravidla „first come, first served“ teda prednosť má ten, 

kto si doménové meno zaregistruje ako prvý. To z neho robí cenný artikel a teda aj častý 

predmet právnych sporov.  

Cieľom mojej práce je analýza možností ochrany doménových mien, v súvislosti s 

absenciou ich komplexnej právnej regulácie, čo je jav nie výnimočný len pre Český právny 

poriadok. 

Prvá kapitola práce sa zaoberá sieťou Internet a jej základnou infraštruktúrou. Dôraz je 

kladený na doménové mená, ich technické aspekty, hierarchickú štruktúru a typológiu. 

 Nasledujúca kapitola uvádza najdôležitejšie organizácie zapojené do procesu tvorby 

pravidiel a postupov, ktoré slúžia na zaistenie spolupráce medzi inštitúciami poverenými 

dohľadom nad chodom siete Internet a správou registrácie zdrojov číselných adries a systému 

doménových mien. Kapitola taktiež zahŕňa popis základných znakov procesu rozhodovania 

doménových sporov na základe pravidiel UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution 

Policy), ktoré boli prijaté organizáciou ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers). 

 Tretia kapitola pojednáva o právnej povahe doménových mien a dopade nového 

občianskeho zákonníka na možnosti ich ochrany, ako aj o úprave ochranných známok, 

obchodných firiem a ochrany pred nekalou súťažou.  

Štvrtá kapitola je zameraná na postup pri registrácii doménového mena pod národnou 

doménou najvyššej úrovne .cz, s krátkym porovnaním s pravidlami registrácie pod doménou 

.eu. 

 Záverečná časť práce vysvetľuje pojem cybersquatting a ďalšie prípady protiprávnych 

zásahov do práv k doménovým menám. Ďalej podáva výklad spôsobov rozhodovania sporov 

o domény, v súlade s hlavným účelom práce, teda preskúmať vzťah medzi ochrannými 

známkami, obchodnou firmou s doménovými menami, ako aj vhodnosť práv vyplývajúcich  

z týchto inštitútov, pre potreby ochrany doménových mien. 


