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Abstrakt 

Ochrana doménových jmen 

Tato práce poskytuje ucelené shrnutí problematiky doménových jmen, objasnění postavení 

doménových jmen z pohledu práva a zhodnocení možnosti ochrany doménových jmen 

s ohledem na chronologický vývoj pravidel na tuto oblast dopadajících. Rozmach 

doménových jmen v posledních dvou desetiletích s sebou přinesl i nežádoucí efekt v podobě 

zvyšujícího se výskytu spekulativního jednání, spočívajícího v registraci doménových jmen 

ve zlé víře za účelem zisku. Tato praktika, označována jako cybersquatting, zneužívá jeden 

z klíčových principů registrace doménových jmen, a sice zásadu first come first serve. 

V důsledku tohoto jednání docházelo ke stále častějšímu porušování práv duševního 

vlastnictví, zejména pak práv k ochranným známkám, a proto byla zdůrazněna potřeba zvýšit 

možnosti ochrany doménových jmen. Vzhledem k tomu, že doménová jména nejsou ve 

většině právních řádu upravena, připadla tato úloha autoritám v oblasti doménových jmen 

působících. K této úpravě postupně docházelo za pomocí modifikací soukromoprávních 

pravidel týkajících se registrací domén a definicí pravidel pro případné spory.  Jelikož je tento 

způsob úpravy specifický, je jedním z cílů práce i zhodnocení výsledků těchto snah a 

potvrzení domněnky, že i přes neobvyklost vzniku těchto pravidel se příslušným orgánu 

podařilo zlepšit možnosti ochrany doménových jmen a docílit snížení počtu vzniku sporů, 

případně alespoň zjednodušení nápravy závadných stavů.  

Co se týče metodiky práce, v úvodních kapitolách dochází k vydefinování základních pojmů 

doménového světa a výčtu jednotlivých typů doménových jmen, s ohledem na specifika jejich 

ochrany. Rovněž jsou zde představeny klíčové autority světa doménových jmen včetně 

definice jejich rolí. Následující kapitoly se věnují právní povaze doménových jmen v českém 

právním řádu a výčtu právních institutů, které s doménovými jmény souvisejí, případně 

kolidují. Bližšímu rozboru technik cybersquattingu a způsobům řešení vzniklých sporů je 

rovněž věnována adekvátní pozornost. V závěru práce poté dochází ke zhodnocení vývoje 

pravidel s ohledem na možnosti ochrany doménových jmen. 

Speciální pozornost je věnována také novým doménám nejvyššího řádu, pojmu velmi 

aktuálnímu, který může mít významný dopad na způsoby ochrany doménových jmen. Díky 

jejich povaze totiž dochází k nutnosti rozšíření ochrany i na doposud bezkonfliktní domény 

nejvyššího řádu a zároveň ke vzniku prostoru pro nové typy konfliktů, mezi správci registrů a 

registrujícími.  
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