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Pravidla alternativního řešení sporů 
 
V platnosti od __.__.2014 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tento dokument vydaný sdružením CZ.NIC, z.s.p.o., jako správcem ccTLD .cz, stanoví pravidla 
pro alternativní řešení sporů vzniklých ve věci registrace nebo užívání Doménového jména 
mezi Držitelem Doménového jména a třetí osobou. Pravidla alternativního řešení sporů tvoří 
přílohu  a  nedílnou  součást  Pravidel  registrace  doménových  jmen  v  ccTLD  .cz  (Pravidla 
registrace) a součást smlouvy o registraci Doménového jména. 

1.2. Řešení  sporů  dle  těchto  Pravidel  alternativního  řešení  sporů  není  rozhodčím  řízením  dle 
právních předpisů upravujících rozhodčí řízení1.  

2. DEFINICE POJMŮ 

2.1. Neníli výslovně stanoveno jinak, platí, že termíny užívané v Pravidlech alternativního řešení 
sporů mají stejný význam, jaký je definován v Pravidlech registrace. 

2.2. Expert – osoba, která řeší spor dle Pravidel alternativního řešení sporů a je zapsána na listině 
expertů vedené Správcem; nevyplýváli z  Pravidel alternativního řešení sporů výslovně jinak, 
rozumí se Expertem i Panel Expertů. 

2.3. Chráněné  označení  –  zejména  zapsaná  ochranná  známka,  označení  původu,  zeměpisné 
označení, nezapsané označení, obchodní firma, název, označení obchodního závodu, jméno 
fyzické osoby nebo název chráněného literárního či uměleckého díla. 

2.4. Navrhovatel  –  osoba,  která  u  Správce  podá  návrh  na  řešení  sporu  s  Držitelem  ve  věci 
Doménového jména. 

2.5. Panel Expertů –  skupina 3 Expertů  řešících  spor dle  těchto Pravidel alternativního  řešení 
sporů, jestliže je postupem dle Řádu zvoleno řešení sporu Panelem Expertů. 

2.6. Řád – Řád pro  řešení sporů o domény  .cz vydaný Správcem a obsahující popis procesního 
postupu při řešení sporů dle těchto Pravidel alternativního řešení sporů; vydání Řádu a jeho 
změny podléhají předchozímu souhlasu CZ.NIC. 

2.7. Správce – []. Správce vede listinu Expertů a administruje průběh sporu dle těchto Pravidel 
alternativního řešení sporů.  

3. ZÁKLADNÍ PRINCIPY ŘEŠENÍ SPORŮ 

3.1. Držitel se zavazuje podřídit se řešení sporu dle těchto Pravidel alternativního řešení sporů a 
Řádu, a to v případě, že Navrhovatel podá ke Správci návrh, kterým se bude domáhat, že 
Doménové  jméno Držitele  je shodné nebo zaměnitelné s Chráněným označením, k němuž 
má práva Navrhovatel, jestliže zároveň 

3.1.1. bylo takové Doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by Držitel měl k němu 
právo, nebo  

3.1.2. bylo  takové Doménové  jméno  registrováno nebo  získáno nebo  je užíváno  nikoliv 
v dobré víře. 

3.2. V  průběhu  řešení  sporu musí  být  prokázáno splnění  podmínky  dle  článku  3.1  a  zároveň 
splnění alespoň jedné z podmínek uvedených v článcích 3.1.1 a 3.1.2. 

                                                           
1 zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů 
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3.3. Právo Držitele (čl. 3.1.1) může mít Expert za prokázané tehdy, jestliže 

3.3.1. Držiteli náleží Chráněné označení, které je shodné s Doménovým jménem, nebo 

3.3.2. Držitel   užíval Doménové  jméno před tím, než mu bylo oznámeno zahájení sporu, 
k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, nebo prokazatelně 
provedl přípravy k takovému užívání, nebo 

3.3.3. Držitel je pod Doménovým jménem obecně znám, a to i v případě, že mu nesvědčí 
Chráněné označení, nebo 

3.3.4. Držitel  užívá  Doménové  jméno  oprávněně  a  k  poctivým  účelům,  aniž  by  jeho 
záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho 
Chráněného označení. 

3.4. Na nikoliv dobrou víru (čl. 3.1.2) může být Expertem usuzováno zejména v těchto případech: 

3.4.1. jestliže Držitel bez předchozí dohody  s Navrhovatelem nebo  v  rozporu  s  takovou 
dohodou  registroval  nebo  získal  Doménové  jméno  primárně  za  účelem  prodeje, 
pronájmu nebo jiného převodu Doménového jména či jeho registrace Navrhovateli, 
nebo  

3.4.2. Doménové jméno bylo registrováno nebo získáno s cílem zabránit Navrhovateli, aby 
takového označení použil v rámci odpovídajícího doménového  jména, pokud (i) se 
Držitel zapojil do takového nekalého jednání opakovaně; nebo (ii) Doménové jméno 
nebylo řádně užíváno po dobu nejméně dvou let ode dne jeho registrace, nebo 

3.4.3. Doménové  jméno bylo  registrováno nebo  získáno primárně  se  záměrem narušení 
hospodářské činnosti Navrhovatele, nebo 

3.4.4. Doménové  jméno  bylo  záměrně  použito  k  přitahování  uživatelů  sítě  Internet  na 
webovou  stránku  či  jiný online  zdroj  za  účelem  dosažení  zisku,  a  to  vytvořením 
pravděpodobnosti záměny s Chráněným označením náležejícím Navrhovateli, nebo 

3.4.5. Doménové  jméno  je  jménem  fyzické osoby nebo  jejím pseudonymem, pokud dle 
právních předpisů požívá pseudonym stejné ochrany jako jméno, a neexistuje žádná 
prokazatelná souvislost mezi Držitelem a takovým jménem či pseudonymem. 

3.5. Navrhovatel se v  rámci  řešení sporu dle těchto Pravidel alternativního  řešení sporů může 
domáhat pouze  

3.5.1. zrušení registrace Doménového jména, nebo 

3.5.2. převodu registrace Doménového jména na Navrhovatele. 

3.6. Zahájení řešení sporu nepředstavuje překážku převodu nebo zrušení registrace Doménového 
jména,  jestliže ve věci nebylo obecným soudem vydáno předběžné opatření nebo  jestliže 
Doménové jméno nebylo na základě žádosti zablokováno dle článku 20 Pravidel registrace 
doménových jmen v ccTLD .cz. 

3.7. Navrhovatel  se  podáním  návrhu  dle  těchto  Pravidel  alternativního  řešení  sporů  vzdává 
veškerých  nároků  na  náhradu  újmy  vzniklé  v  souvislosti  s  Doménovým  jménem,  jeho 
registrací  nebo  řešením  sporů  dle  těchto  Pravidel  alternativního  řešení  sporů,  a  to  vůči 
sdružení  CZ.NIC,  Správci  i  Expertům,  pokud  tato  újma  nebyla  způsobena  na  přirozených 
právech, úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.   

4. ROZHODNUTÍ SPORU 

4.1. Řešení sporu dle těchto Pravidel alternativního řešení sporů končí odborným rozhodnutím 
Experta o  
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4.1.1. zrušení registrace Doménového jména v případě, že Expert shledá, že podmínky dle 
článku  3 byly  splněny  a Navrhovatel  se domáhal  zrušení  registrace Doménového 
jména, 

4.1.2. převodu registrace Doménového jména na Navrhovatele v případě, že Expert shledá, 
že podmínky dle článku 3 byly splněny a Navrhovatel se domáhal převodu registrace 
Doménového jména,  

4.1.3. zastavení  projednávání  sporu  v  případě,  že  strany  dospěly  k  dohodě  o  smírném 
řešení sporu, 

4.1.4. zastavení  projednávání  sporu  v  případě,  že  spor,  který  je  předmětem  návrhu 
Navrhovatele, byl před podáním návrhu pravomocně rozhodnut soudem, rozhodčím 
soudem nebo rozhodcem, 

4.1.5. zamítnutí návrhu Navrhovatele v případě, že Expert shledá, že podmínky dle článku 
3 nebyly splněny.   

4.2. V rámci řešení sporu dle těchto Pravidel alternativního řešení sporů nelze přiznat náhradu 
vzniklé újmy, či náhradu nákladů vynaložených na řešení sporu, a to ani pokud jde o náhradu 
poplatků zaplacených Správci.  

4.3. Odborné  rozhodnutí  Experta  je  konečné  a nelze  je přezkoumat. Tím není dotčeno právo 
kterékoliv ze stran zahájit řízení dle článku 7.1. 

5. POSTUP ŘEŠENÍ SPORU 

5.1. Řešení  sporu  je  zahájeno  podáním  návrhu  v  souladu  s  Řádem.  Řešení  sporu  probíhá 
v elektronické formě popsané v Řádu, a to na online platformě provozované Správcem. 

5.2. Emailová adresa Držitele uvedená v záznamu o registraci kteréhokoliv z Doménových jmen, 
o nichž je veden spor, slouží při řešení sporu pro účely doručování Držiteli a Držitel potvrzuje, 
že  je  schopen  prostřednictvím  této  adresy  komunikovat  v  souvislosti  s  řešením  sporu 
prováděným na základě těchto Pravidel alternativního řešení sporů. 

5.3. Poplatek za řešení sporu hradí Navrhovatel ve výši stanovené Správcem. 

5.4. Podání stran a Správce, stejně jako další písemnosti v rámci řešení sporu včetně odborného 
rozhodnutí Experta se doručují způsobem uvedeným v Řádu.  

5.5. Držitel je povinen informovat sdružení CZ.NIC, že proti němu bylo zahájeno řízení  

6. ZAPOJENÍ SDRUŽENÍ CZ.NIC DO ŘEŠENÍ SPORU 

6.1. Sdružení CZ.NIC není účastníkem řešení sporu dle těchto Pravidel alternativního řešení sporů. 

6.2. Jestliže bude Expertem rozhodnuto o zrušení registrace Doménového jména, nebo o převodu 
registrace Doménového jména na Navrhovatele, sdružení CZ.NIC takové rozhodnutí provede. 
Sdružení CZ.NIC je povinno tak učinit nejdříve 15 a nejpozději 30 dnů ode dne, kdy mu bude 
doručeno  rozhodnutí Experta  a oznámeny  identifikační údaje Navrhovatele nezbytné pro 
provedení převodu registrace. 

7. VZTAH K SOUDNÍM NEBO ROZHODČÍM ŘÍZENÍM  

7.1. Tato Pravidla alternativního řešení se nikterak nedotýkají práv Navrhovatele či Držitele, která 
pro ně vyplývají  z platných právních předpisů, a  to včetně předpisů o vedení  soudních  či 
rozhodčích řízení. Řešení sporu dle těchto Pravidel alternativního řešení sporů nepředstavuje 
překážku,  pro  kterou  by  se  kterákoliv  ze  stran  nemohla  obrátit  s  jakýmkoliv  návrhem 
týkajícím se Doménového jména na příslušný soud, a to kdykoliv před zahájením, v průběhu 
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či po skončení takového řízení. Totéž platí pokud jde o rozhodčí řízení, jeli dána pravomoc 
stálého rozhodčího soudu nebo rozhodce. 

7.2. Navrhovatel  i  Držitel  jsou  povinni  oznámit  Expertovi  bez  zbytečného  odkladu  veškerá 
rozhodnutí obecných soudů, která se týkají sporu vedeného mezi nimi dle těchto Pravidel 
alternativního řešení sporů, jakož i svá podání k takovým soudům. 

7.3. I  pro  soudní  či  rozhodčí  řízení  navazující  dle  článku  7.1  na  řízení  dle  těchto  Pravidel 
alternativního  řešení  sporů  platí  ustanovení  článku  18  Pravidel  registrace  a  CZ.NIC  zruší 
delegaci a nebo registraci Doménového jména, Doménové jméno převede na jinou osobu a 
pozastaví  možnost  převodu  Doménového  jména  na  jinou  osobu,  pokud  tak  stanoví 
vykonatelné rozhodnutí, a to i v případě, že sdružení CZ.NIC samo nebylo účastníkem řízení, 
ve kterém bylo takové rozhodnutí vydáno. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1. CZ.NIC  je  oprávněn  kdykoliv  změnit  Pravidla  alternativního  řešení  sporů,  jakož  i  další 
související  dokumenty.  Aktuální  znění  těchto  dokumentů  je  vždy  k  dispozici  na  adrese 
http://www.nic.cz.  

8.2. CZ.NIC je povinen zveřejnit jakoukoliv změnu dokumentů uvedených v článku 8.1 nejméně 1 
měsíc přede dnem účinnosti takové změny, a to zveřejněním změny na http://www.nic.cz.  

8.3. Držitel je oprávněn změny Pravidel alternativního řešení sporů odmítnout a  

8.3.1. zrušit registraci všech svých Doménových  jmen písemným oznámením doručeným 
Určenému  registrátorovi nebo  sdružení CZ.NIC nejpozději  v den předcházející dni 
účinnosti změny Pravidel alternativního řešení sporů, nebo 

8.3.2. doručit sdružení CZ.NIC oznámení o odmítnutí změn Pravidel alternativního  řešení 
sporů  nejpozději  v  den  předcházející  dni  účinnosti  změny  Pravidel  alternativního 
řešení sporů; v takovém případě zaniká registrace všech Doménových jmen Držitele 
v den předcházející dni účinnosti změn Pravidel alternativního řešení sporů. 


