ŽÁDOST O POZASTAVENÍ MOŽNOSTI PŘEVODU
DOMÉNOVÉHO JMÉNA A ZRUŠENÍ REGISTRACE (BLOKACI)

PŘÍJMENÍ A JMÉNO/NÁZEV/OBCHODNÍ FIRMA1 (dále jen „žadatel“)
______________________________________________________________________________
IČ/datum narození:______________________________________________________________
Sídlo/místo bydliště/místo podnikání:______________________________________________
Zastoupen/a (jméno, příjmení, funkce)2: ______________________________________________
Kontakt:
e-mail:_______________________________________telefon:____________________________
tímto v souladu s čl. 20. Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz žádá o blokaci
doménového jména/doménových jmen:
______________________________________,ID kontaktu držitele________________________,
______________________________________,ID kontaktu držitele________________________,
______________________________________,ID kontaktu držitele________________________,
a to na základě řízení, které bylo vůči shora uvedenému držiteli/držitelům, zahájeno u
___________________________________, dne_________________. Dokumenty osvědčující
zahájení tohoto řízení jsou připojeny v příloze této žádosti a tvoří její nedílnou součást.

Žadatel zároveň prohlašuje a bere na vědomí, že:

1
2

•

Na výzvu CZ.NIC, z. s. p. o., zaslanou elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou
v záhlaví této žádosti, kdykoliv v průběhu trvání blokace nejpozději do 14 dnů doloží, že
výše uvedené řízení dosud nebylo pravomocně ukončeno, jinak je sdružení CZ.NIC
oprávněno blokaci bez zbytečného odkladu zrušit,

•

Sdružení CZ.NIC je oprávněno blokaci zrušit také v případě, kdy je o pravomocném
ukončení řízení či řešení sporu řádně informováno rozhodujícím orgánem či
pravomocné skončení řízení (ukončení řešení sporu) je doloženo držitelem
doménového jména,

Vyplněny musejí být všechny údaje sloužící k identifikaci žadatele
V případě právnické osoby statutární orgán. K žádosti musí být v takovém případě přiložen originál výpisu z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence, ne starší 3 měsíců. Jedná-li osoba na základě zmocnění, musí být přiložena plná moc.
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•

Pokud bylo v řízení pravomocně rozhodnuto o převodu doménového jména, sdružení
CZ.NIC blokaci zruší na základě oznámení kterékoliv ze stran sporu a doložení
originálu nebo úředně ověřené kopie příslušného rozhodnutí s doložkou osvědčující
právní moc a provede převod domény v souladu s takovým rozhodnutím,

•

Blokace se provádí na dobu max. 4 měsíců a tato lhůta nemůže být prodloužena,

•

Blokaci téhož doménového jména nelze provést dříve než po uplynutí 12 měsíců od
ukončení předchozí blokace doménového jména (možnost blokace na základě
nařízeného předběžného opatření tímto není dotčena),

•

Odpovídá za škodu, která držiteli doménového jména či sdružení CZ.NIC v důsledku
provedení blokace vznikne.

V ______________dne_______________

Jméno, příjmení a úředně ověřený podpis oprávněné osoby:

__________________________________
______________________________________________________________________________
Originál žádosti zašlete na adresu:

CZ.NIC, z. s. p. o.
Zákaznická podpora
Milešovská 5
130 00 Praha 3
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