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Předkládaná práce nazvaná „Doménová jména v českém právním prostředí“ představuje text 

věnovaný problematice doménových jmen, což patří mezi častá a oblíbená témata diplomových 

prací. To ovšem nic nemění na konstantní důležitosti dané problematiky pro právní teorii i praxi, 

jelikož bez doménových jmen si vůbec nelze představit fungování tzv. informační společnosti, 

resp. dnešního digitálního věku vůbec. Téma svou podstatou vyžaduje jednak právní kvalifikaci 

domény jako takové, což má i vážný praktický význam, dále analýzu registračních pravidel 

(oblast správy domén) a řešení sporů, přičemž je nutno brát zvýšený ohled na judikaturu soudní i 

rozhodčí. 

Práce se všech těchto základních otázek dotýká, byť v různém stupni. Autor práci strukturuje do 

5 základních kapitol, od úvodu, pojmu doménového jména a řešení sporů z domén, přes právní 

pojetí domén v ČR (s 3 podkapitolami, včetně stěžejního vztahu k právům na označení), 

rozhodovací praxi českých soudních a arbitrážních orgánů až po závěr. Tato struktura je v zásadě 

standardní, byť např. lze uvažovat jiný model, kde judikatura by byla uvedena vždy jakožto 

doprovod výkladu jednotlivým institutům, nikoliv jako jedna zvláštní kapitola.  

Autor se sice nedopouští podstatných chyb, avšak řada jeho závěrů je diskutabilní či 

nedostatečně promyšlená. Tak např. pojednání o právní povaze doméně, kde ji autor považuje za 

věc v právním slova smyslu, je třeba zmínit zásadní otázku výkonu vlastnických práv ve 

srovnání s právy duševního vlastnictví. Zatímco totiž zvláštními zákony upravené druhy 

duševního vlastnictví jsou omezené co do svého rozsahu (např. mají vymezenou dobu trvání a 

jsou z nich stanovené výjimky a omezení) i co do nároků při jejich porušení či ohrožení, u 

domén, jež nejsou nijak zvlášť upraveny, by to znamenalo použití obecné úpravy vlastnických 

práv dle NOZ. To by ovšem doménám, výslovně neuznaným jako zvláštní druh duševního 



vlastnictví a tedy současně ani nijak neomezeným, poskytovalo širší ochranu než upraveným 

druhům duševního vlastnictví, neboť ochrana vlastnického práva dle NOZ je v zásadě 

neomezená a širší než ochrana konkrétních druhů duševního vlastnictví (např. ochranných 

známek). S těmito důsledky resp. s jejich řešením se autor nijak zvlášť nevypořádává.  

Po formální stránce práce odpovídá pracím tohoto druhu, včetně poznámkového a zdrojového 

aparátu. Vedle metody popisné se autor též pokouší o analýzu a vlastní hodnocení, což zaslouží 

ocenění.  

Celkově lze práci hodnotit jako základní předpoklady kladené na diplomové práce a může být 

postoupena k obhajobě. Podle výsledku ústní obhajoby navrhuji klasifikační stupeň velmi dobře. 

Při obhajobě by se diplomant mohl zaměřit na otázku přípustnosti jednotlivých žalobních petitů a 

to i ve vazbě na vývoj judikatury i systém domén .eu. 
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