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1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tento dokument stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé úrovně v síti
Internet pod Doménou .CZ.

2.

DEFINICE POJMŮ

2.1.

Pojmy užívané s velkým počátečním písmenem mají pro účely těchto Pravidel registrace následující
význam:
2.1.1.

Ceník – Ceník obsahuje jednotlivé poplatky vybírané v souladu s těmito Pravidly registrace
sdružením CZ.NIC.

2.1.2.

CZ.NIC – zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC se sídlem Lužná 591, 160 00 Praha 6,
identifikační číslo 67985726. Sdružení CZ.NIC je oprávněno provádět registrace Doménových
jmen a zajišťovat transparentnost a správnost takového procesu registrace dle těchto
pravidel. Sdružení CZ.NIC může být při provádění registrací nebo správy Doménových jmen
nebo při souvisejících činnostech zastoupeno svým smluvním partnerem, přičemž platnost
těchto Pravidel registrace není v takovém případě dotčena.

2.1.3.

Delegované Doménové jméno – registrované Doménové jméno, při jehož technické
kontrole nebyly shledány závady jmenných serverů definovaných žadatelem a o němž CZ.NIC
vede záznam na svých jmenných serverech.

2.1.4.

Den registrace – den, ve kterém dojde k přiřazení řádné platby registračních poplatků
k žádosti o registraci (speciální žádosti o registraci) Doménového jména. Lhůta k přiřazení
řádné platby k žádosti o registraci (speciální žádosti o registraci) je stanovena v Pravidlech
komunikace.

2.1.5.

Doména .CZ – doména nejvyššího stupně, tzv. národní doména.

2.1.6.

Doménové jméno – doména druhého stupně.

2.1.7.

Držitel – fyzická nebo právnická osoba, která mé pro sebe registrováno Doménové jméno.
Práva a povinnosti stanovená Pravidly registrace Žadatelům platí přiměřeně i pro Držitele.
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2.1.8.

Pravidla komunikace – Pravidla komunikace platná pro komunikaci mezi Žadatelem
(Držitelem) a sdružením CZ.NIC.

2.1.9.

Pravidla registrace – Pravidla registrace doménových jmen v doméně .CZ.

2.1.10. Rejstřík – evidence Doménových jmen registrovaných v Doméně .CZ.
2.1.11. Smlouva o registraci – Smlouva uzavřená mezi CZ.NIC a Žadatelem, jejímž předmětem je
registrace konkrétního Doménového jména Žadatelem. Smlouvu o registraci tvoří žádost o
registraci (speciální žádosti o registraci) Doménového jména, Pravidla registrace a Pravidla
komunikace.
2.1.12. Žadatel - fyzická nebo právnická osoba podávající žádost o registraci (speciální žádost o
registraci) Doménového jména.

3.

OBECNÁ USTANOVENÍ O REGISTRACI DOMÉNOVÉHO JMÉNA

3.1.

Žadatel podává žádost o registraci (speciální žádost o registraci) Doménového jména na příslušném
formuláři. Podáním žádosti o registraci Doménového jména Žadatel dává najevo svůj souhlas se
zněním Smlouvy o registraci. Sdružení CZ.NIC nemůže přijmout změny Smlouvy o registraci
navrhované Žadatelem při podání žádosti o registraci (speciální žádosti o registraci) Doménového
jména.

3.2.

Po dobu probíhající registrace Doménového jména nejsou přijímány další žádosti o registraci daného
Doménového jména. Tím není dotčena možnost požádat o registraci daného Doménového jména
prostřednictvím speciální žádosti v souladu s článkem 5.

3.3.

Sdružení CZ.NIC registruje Doménová jména podle pořadí, ve kterém byly doručeny jednotlivé žádosti
o registraci (speciální žádosti o registraci). Sdružení CZ.NIC zapisuje údaje o každém převzatém
formuláři žádosti o registraci (speciální žádosti o registraci) do svého logovacího souboru.

3.4.

Doménové jméno se registruje vždy na dobu jednoho roku počínaje Dnem registrace Doménového
jména.

3.5.

Registrací Doménového jména je dané Doménové jméno na stanovenou dobu vyhrazeno Držiteli.
Držitel registrovaného Doménového jména není povinen žádat o Delegaci Doménového jména.

4.

REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA

4.1.

Žadatel o registraci Doménového jména zašle sdružení CZ.NIC vyplněný formulář žádosti o registraci
Doménového jména v elektronické formě na adresu, která je stanovena v Pravidlech komunikace.
Subjekty uvedené v žádosti (administrativní, technický a platební) musí být v databázi sdružení CZ.NIC
zavedeny již v okamžiku odeslání formuláře žádosti.

4.2.

Sdružení CZ.NIC žádost nepřijme,
4.2.1.

pokud žádost obsahuje nedostatky zabraňující dalšímu zpracování, zejména pokud nebyly
řádně vyplněny požadované údaje, požadované Doménové jméno již je registrováno nebo
byla porušena Pravidla registrace týkající se tvorby Doménového jména;

4.2.2.

pokud byla podána dřívější žádost o registraci takového Doménového jména – v takovém
případě má Žadatel za podmínek stanovených v článku 5 možnost podat žádost o registraci
Doménového jména prostřednictvím speciální žádosti;

4.3.

Sdružení CZ.NIC po přijetí řádně vyplněného formuláře žádosti odešle Žadateli elektronickou formou
protokol o přijetí žádosti, potvrzující zahájení registračního řízení a na potvrzení uvede datum a čas
převzetí žádosti. Zároveň zašle sdružení CZ.NIC Žadateli elektronickou cestou výzvu k úhradě
registračních poplatků včetně identifikačních údajů, které je třeba při platbě registračních poplatků
dodržet. Potvrzením přijetí žádosti akceptuje sdružení CZ.NIC návrh Žadatele na uzavření Smlouvy o
registraci s odkládací podmínkou, kterou je zaplacení registračních poplatků ve lhůtě vyplývající
z Pravidel komunikace.

4.4.

Žadatel je povinen registrační poplatky uhradit způsobem a s identifikačními znaky stanovenými ve
výzvě k úhradě nebo v upomínce, popřípadě způsobem, na kterém se Žadatel a sdružení CZ.NIC
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dohodnou. Registrační poplatky se považují za zaplacené dnem jejich připsání na účet sdružení
CZ.NIC.
4.5.

Zaplacením registračních poplatků ve lhůtě vyplývající z Pravidel komunikace nabývá Smlouva o
registraci účinnosti a sdružení CZ.NIC zapíše Doménové jméno a související údaje uvedené v žádosti
do Rejstříku. Sdružení CZ.NIC zároveň zašle Žadateli běžnou poštou daňový doklad a elektronickou
cestou počítačový výpis obsahující údaje o provedené registraci a o Držiteli registrovaného
Doménového jména a případně výzvu ke sdělení jmenných serverů, pokud nebyly oznámeny již
v žádosti o registraci, nebo pokud identifikační znaky jmenných serverů uvedené v žádosti o registraci
byly vadné.

4.6.

Pokud registrační poplatky nejsou zaplaceny ve lhůtě stanovené pro zaplacení v Pravidlech komunikace
nebo jestliže platba nebude provedena stanoveným způsobem a se stanovenými identifikačními znaky,
zašle sdružení CZ.NIC elektronickou cestou Žadateli upomínku, ve které stanoví v souladu s Pravidly
komunikace novou dobu splatnosti a případně jej vyzve aby v téže lhůtě sdělil identifikační znaky,
které umožní dohledat a identifikovat platbu provedenou v rozporu s článkem 4.4. Pokud sdružení
CZ.NIC neobdrží platbu nebo údaje potřebné k dohledání a identifikaci provedené platby ani v této
dodatečně stanovené lhůtě nebo pokud nebude moci na základě poskytnutých údajů platbu dohledat a
identifikovat, pozastaví registraci Doménového jména a zašle Žadateli elektronickou cestou oznámení o
pozastavení registrace spolu s poslední výzvou k zaplacení nebo sdělení identifikačních znaků
provedené platby. Pokud ani poté sdružení CZ.NIC neobdrží platbu nebo požadované identifikační
údaje, zamítne žádost o registraci Doménového jména a informuje o tomto kroku elektronickou cestou
Žadatele.

5.

REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA PROSTŘEDNICTVÍM SPECIÁLNÍ ŽÁDOSTI

5.1.

Žadatel může prostřednictvím speciální žádosti požádat o registraci Doménového jména, o jehož
registraci již požádal jiný Žadatel, jestliže se takové Doménové jméno nachází ve stavu „ve splatnosti
registračního poplatku“ (tedy byla vystavena výzva k úhradě registračního poplatku, ale platba dosud
nebyla připsána na účet sdružení CZ.NIC). Informaci o tom, že Doménové jméno se nachází ve stavu
„ve splatnosti registračního poplatku“ včetně časové informace, získá žadatel na adrese uvedené
v Pravidlech komunikace. Prostřednictvím speciální žádosti nelze požádat o registraci Doménového
jména, u kterého již byl zaplacen registrační poplatek.

5.2.

Žadatel o registraci Doménového jména uvedeného v článku 5.1 zašle sdružení CZ.NIC vyplněný
formulář speciální žádosti v elektronické formě na adresu, která je stanovena v Pravidlech komunikace.
Subjekty uvedené v žádosti (administrativní, technický a platební) musí být v databázi sdružení CZ.NIC
zavedeny již v okamžiku odeslání formuláře speciální žádosti. Všechny speciální žádosti vztahující se
k témuž Doménovému jménu jsou řazeny do fronty podle pořadí, ve kterém byly sdružení CZ.NIC
doručeny.

5.3.

Sdružení CZ.NIC žádost nepřijme, pokud žádost obsahuje nedostatky zabraňující dalšímu zpracování,
zejména pokud nebyly řádně vyplněny požadované údaje nebo pokud se Doménové jméno, jehož
registrace je prostřednictvím speciální žádosti požadována, nenachází ve stavu „ve splatnosti“.

5.4.

Sdružení CZ.NIC po přijetí řádně vyplněného formuláře speciální žádosti odešle Žadateli elektronickou
formou protokol o přijetí speciální žádosti potvrzující zahájení speciálního registračního řízení a na
potvrzení uvede datum a čas převzetí speciální žádosti. Zároveň zašle sdružení CZ.NIC Žadateli
elektronickou cestou výzvu k úhradě zálohy na registrační poplatky včetně identifikačních údajů, které
je třeba při platbě zálohy dodržet.

5.5.

Žadatel je povinen zálohu na registrační poplatky uhradit způsobem a s identifikačními znaky
stanovenými ve výzvě k úhradě, a to nejpozději v termínu stanoveném pro tuto úhradu ve výzvě
k úhradě zálohy na registrační poplatky. Záloha se považuje za zaplacenou dnem jejího připsání na
účet sdružení CZ.NIC.

5.6.

V případě řádného uhrazení poplatku za registraci Doménového jména původním Žadatelem je takové
Doménové jméno registrováno původnímu Žadateli. Sdružení CZ.NIC v takovém případě zamítne
všechny speciální žádosti o registraci daného Doménového jména, oznámí všem Žadatelům, kteří
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podali speciální žádost o registraci daného Doménového jména a zaplatili řádně ve stanoveném
termínu zálohu na registrační poplatky, že speciální žádost byla zamítnuta a v termínu uvedeném
v Pravidlech komunikace vrátí zaplacené zálohy.
5.7.

V případě, že dojde k zamítnutí žádosti původního Žadatele o registraci Doménového jména pro
nezaplacení registračního poplatku původním Žadatelem, a Žadatel, který podal speciální žádost o
registraci daného Doménového jména, zaplatil ve stanoveném termínu a se stanovenými
identifikačními znaky zálohu na registrační poplatky, nabývá účinnosti Smlouva o registraci mezi
sdružením CZ.NIC a Žadatelem, který podal speciální žádost o registraci daného Doménového jména,
jež je ve frontě všech speciálních žádostí o registraci daného Doménového jména nejstarší. Sdružení
CZ.NIC zapíše Doménové jméno a související údaje uvedené ve speciální žádosti do Rejstříku. Sdružení
CZ.NIC zároveň zašle takovému Žadateli běžnou poštou daňový doklad a elektronickou cestou
počítačový výpis obsahující údaje o provedené registraci a o Držiteli registrovaného Doménového
jména a případně výzvu ke sdělení jmenných serverů, pokud nebyly oznámeny již ve speciální žádosti
o registraci, nebo pokud identifikační znaky jmenných serverů uvedené ve speciální žádosti o registraci
byly vadné. Sdružení CZ.NIC dále zamítne všechny ostatní speciální žádosti o registraci daného
Doménového jména, oznámí všem Žadatelům, kteří podali ostatní speciální žádost o registraci daného
Doménového jména a zaplatili řádně ve stanoveném termínu zálohu na registrační poplatky, že jejich
speciální žádost byla zamítnuta a v termínu uvedeném v Pravidlech komunikace vrátí zaplacené zálohy.

5.8.

V případě, že dojde k zamítnutí žádosti původního Žadatele o registraci Doménového jména pro
nezaplacení registračního poplatku původním Žadatelem, a nebyla podána žádná speciální žádost o
registraci daného Doménového jména, nebo žádný z Žadatelů, kteří podali speciální žádost o registraci
daného Doménového jména, nezaplatili ve stanoveném termínu a se stanovenými identifikačními
znaky zálohu na registrační poplatky, sdružení CZ.NIC zamítne všechny případně podané speciální
žádosti a uvolní dané Doménové jméno pro novou registraci.

6.

DELEGACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA

6.1.

Delegovat lze pouze registrované Doménové jméno, ke kterému jsou Žadatelem (Držitelem) přiřazeny
dva funkční jmenné servery. Po provedení registrace Doménového jména zahájí sdružení CZ.NIC
technickou kontrolu jmenných serverů uvedených v žádosti o registraci (speciální žádosti o registraci),
popřípadě sdělených Žadatelem (Držitelem) sdružení CZ.NIC dodatečně. Technická kontrola probíhá po
dobu stanovenou v Pravidlech komunikace. Pokud v průběhu technické kontroly nebudou shledány
závady jmenných serverů, stává se Doménové jméno Delegovaným Doménovým jménem.

6.2.

Případné konfigurační nebo provozní závady jmenných serverů oznámí sdružení CZ.NIC bez
zbytečného odkladu v souladu s Pravidly komunikace. V případě, že závady jmenných serverů nejsou
odstraněny nejpozději do doby ukončení technické kontroly, ukončí sdružení CZ.NIC technickou
kontrolu a informuje v souladu s Pravidly komunikace elektronickou cestou o zastavení technické
kontroly a o tom, že Doménové jméno nebylo Delegováno.

6.3.

V případě Doménového jména, které nebylo Delegováno, je kdykoliv možné požádat prostřednictvím
formuláře pro změnu technických údajů Doménového jména o provedení technické kontroly a o
Delegaci Doménového jména. Sdružení CZ.NIC v takovém případě provede technickou kontrolu
v souladu s článkem 6.1 a 6.2.

6.4.

Zrušení Delegace Doménového jména pro zjištění závad jmenných serverů nemá vliv na registraci
Doménového jména.

6.5.

Zrušením registrace Doménového jména se bez dalšího ruší Delegace Doménového jména.

7.

PRODLOUŽENÍ REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA

7.1.

Registraci Doménového jména je možné prodloužit o další jeden rok, a to i opakovaně.

7.2.

Sdružení CZ.NIC zašle v souladu s Pravidly komunikace elektronickou cestou před uplynutím doby, na
kterou bylo Doménové jméno registrováno, výzvu k úhradě udržovacího poplatku na další jeden rok.

7.3.

Udržovací poplatek je třeba uhradit způsobem a s identifikačními znaky stanovenými ve výzvě k úhradě
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nebo v upomínce, popřípadě způsobem, na kterém se Držitel a sdružení CZ.NIC dohodnou. Poplatky se
považují za zaplacené dnem jejich připsání na účet sdružení CZ.NIC.
7.4.

Po obdržení úhrady zašle sdružení CZ.NIC běžnou poštou daňový doklad.

7.5.

V případě, že sdružení CZ.NIC neobdrží platbu nejpozději ve lhůtě stanovené pro zaplacení v Pravidlech
komunikace nebo jestliže platba nebude provedena stanoveným způsobem a se stanovenými
identifikačními znaky, zašle sdružení CZ.NIC v souladu s Pravidly komunikace elektronickou cestou
upomínku, ve které stanoví v souladu s Pravidly komunikace novou dobu splatnosti a případně jej
vyzve, aby v téže lhůtě sdělil identifikační znaky, které umožní dohledat a identifikovat provedenou
platbu. Pokud sdružení CZ.NIC neobdrží platbu nebo údaje potřebné k dohledání a identifikaci
provedené platby ani v této dodatečně stanovené lhůtě nebo pokud nebude moci na základě
poskytnutých údajů platbu dohledat a identifikovat, zruší Delegaci Doménového jména a zašle
elektronickou cestou oznámení o zrušení Delegace Doménového jména spolu s poslední výzvou
k zaplacení nebo sdělení identifikačních znaků provedené platby. Pokud ani poté sdružení CZ.NIC
neobdrží platbu nebo požadované identifikační údaje, zruší registraci Doménového jména a informuje
o tomto kroku v souladu s Pravidly komunikace elektronickou cestou.

8.

ZMĚNA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ REGISTROVANÉHO DOMÉNOVÉHO JMÉNA

8.1.

Úprava znění registrovaného Doménového jména není možná. K provedení takové změny je třeba
podat novou žádost o registraci Doménového jména a zrušit registraci stávajícího Doménového jména.

8.2.

Úpravu technických parametrů registrovaného Doménového jména provede sdružení CZ.NIC na
základě vyplněného formuláře žádosti o změnu technických údajů registrovaného Doménového jména.

8.3.

Postup změny jednotlivých technických parametrů je stanoven v Pravidlech komunikace.

9.

PŘEVOD REGISTROVANÉHO DOMÉNOVÉHO JMÉNA

9.1.

Převod Doménového jména na jinou osobu je možný pouze v případě registrovaného Doménového
jména.

9.2.

Převodce obdrží od sdružení CZ.NIC na základě převodcem vyplněného formuláře pro převod
registrovaného Doménového jména potvrzení o přijetí žádosti.

9.3.

Toto potvrzení musí podepsat převodce i nabyvatel a potvrzení musí být v listinné podobě (v originále
nebo ověřené kopii) zasláno zpět sdružení CZ.NIC. Podpisy jednajících osob musí být úředně ověřeny.
Podepisuje-li jménem převodce nebo nabyvatele jiná osoba, než která je k převodu doménového
jména oprávněna na základě Pravidel komunikace, a je-li převodce a nebo nabyvatel právnickou
osobou, musí k potvrzení přiložit výpis z evidence, ve které je tato právnická osoba vedena a ze
kterého vyplývá oprávnění jednající osoby podepisovat jménem takové právnické osoby. Je-li převodce
a nebo nabyvatel zastoupen, musí být k potvrzení doložena plná moc s úředně ověřeným podpisem
zmocnitele.

9.4.

Nabyvatel svým podpisem potvrzení dává najevo svůj souhlas se zněním Smlouvy o registraci platným
v době převodu.

9.5.

Dnem doručení potvrzení podepsaného převodcem i nabyvatelem sdružení CZ.NIC zaniká Smlouva o
registraci uzavřená mezi sdružením CZ.NIC a převodcem a nabývá účinnosti Smlouva o registraci mezi
sdružením CZ.NIC a nabyvatelem.

9.6.

Zánikem Smlouvy o registraci z důvodu převodu registrovaného Doménového jména nevzniká převodci
právo na vrácení jakýchkoliv již uhrazených registračních poplatků. Nabytím účinnosti Smlouvy o
registraci mezi sdružením CZ.NIC a nabyvatelem není dotčena doba, na kterou bylo převáděné
Doménové jméno registrováno.

10.

ZRUŠENÍ REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA NA ŽÁDOST DRŽITELE

10.1.

Zrušení registrace Doménového jména na žádost Držitele provede sdružení CZ.NIC na základě
vyplněného formuláře pro zrušení registrace Doménového jména.
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10.2.

Držitel obdrží od sdružení CZ.NIC na základě vyplněného formuláře pro zrušení registrace Doménového
jména potvrzení o přijetí žádosti. Toto potvrzení musí být podepsáno a v listinné podobě (v originále
nebo ověřené kopii) zasláno zpět sdružení CZ.NIC. Podpis jednající osoby musí být úředně ověřen.
Podepisuje-li potvrzení jiná osoba, než která je k tomu oprávněna na základě Pravidel komunikace a
je-li Držitel právnickou osobou, musí k potvrzení přiložit výpis z evidence, ve které je tato právnická
osoba vedena a ze kterého vyplývá oprávnění jednající osoby podepisovat jménem takové právnické
osoby. Je-li Držitel zastoupen, musí být k potvrzení doložena plná moc s úředně ověřeným podpisem
zmocnitele.

10.3.

Zrušením registrace Doménového jména nevzniká Držiteli právo na vrácení jakýchkoliv již uhrazených
poplatků.

11.

PRAVIDLA PRO TVORBU DOMÉNOVÉHO JMÉNA

11.1.

Doménová jména odpovídající doménovým jménům nejvyšší úrovně EDU, GOV, INT, MIL A ORG (tedy
Doménová jména EDU.CZ, GOV.CZ, INT.CZ, MIL.CZ a ORG.CZ) jsou vyhrazena pro český stát.

11.2.

Doménová jména musí vyhovovat normám RFCs 1034, 1035, 1122, 1123 a jakýmkoliv je nahrazujícím
normám.

11.3.

Každé Doménové jméno musí být unikátní; není proto možné registrovat Doménové jméno shodné
s již registrovaným Doménovým jménem.

12.

PRAVIDLA VEDENÍ REJSTŘÍKU DOMÉNOVÝCH JMEN

12.1.

Rejstřík vede sdružení CZ.NIC nebo jím pověřená osoba. Rejstřík obsahuje informace o Držitelích a jimi
registrovaných Doménových jménech, jakož i další související informace týkající se registrace
Doménových jmen nebo zpracovávaných žádostí o registraci (speciálních žádostí o registraci).

12.2.

Žadatel uděluje podáním žádosti o registraci (speciální žádosti o registraci) Doménového jména
sdružení CZ.NIC souhlas se zpracováním osobních údajů Žadatele a s jejich vedením v Rejstříku a se
zpřístupněním těchto údajů prostřednictvím sítě Internet počínaje okamžikem podání žádosti o
registraci (speciální žádosti o registraci) Doménového jména. Okamžikem odvolání tohoto souhlasu
zaniká Smlouva o registraci.

12.3.

Žadatel nese odpovědnost za správnost všech údajů uváděných v žádosti o registraci (speciální žádosti
o registraci), které se týkají Žadatele nebo subjektů uvedených v žádosti (administrativní, technický a
platební) a prohlašuje, že získal souhlas všech osob, jejichž osobní údaje mají být na základě žádosti o
registraci (speciální žádosti o registraci) vedeny v Rejstříku a zavazuje se takový souhlas získat i
v případě změn takových osob nebo údajů o takových osobách.

12.4.

Žadatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoli změny v údajích, které poskytl sdružení
CZ.NIC.

13.

PRÁVA A POVINNOSTI SDRUŽENÍ CZ.NIC

13.1.

Sdružení CZ.NIC se zavazuje za podmínek stanovených těmito Pravidly provést na základě žádosti
(speciální žádosti) Žadatele registraci Doménového jména a tuto registraci za stanovených podmínek
udržovat. Sdružení CZ.NIC je povinno vynaložit přiměřené úsilí k ověření údajů uvedených v žádosti o
registraci (speciální žádosti o registraci) tak, aby do Rejstříku mohly být zapsány pravdivé údaje.

13.2.

Sdružení CZ.NIC je oprávněno dle svého uvážení zrušit Delegaci Doménového jména zejména pokud
13.2.1. jmenné servery příslušející k registrovanému Doménovému jménu jsou po delší dobu mimo
provoz;
13.2.2. Doménové jméno je spravováno způsobem, který může ohrozit činnost sítě Internet nebo
jakékoli její části;
13.2.3. takové právo vyplývá z ostatních ustanovení Pravidel registrace.

13.3.

Sdružení CZ.NIC je oprávněno dle svého uvážení zrušit registraci Doménového jména zejména pokud:
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13.3.1. údaje předané Žadatelem nebo Držitelem jsou nepravdivé nebo zavádějící;
13.3.2. dojde ke změně skutečností, na jejichž základě bylo Doménové jméno zaregistrováno,
například Žadatel nebo Držitel zanikl bez právního nástupce nebo zemřel bez dědiců;
13.3.3. takové právo vyplývá z ostatních ustanovení Pravidel registrace.
13.4.

Sdružení CZ.NIC zruší Delegaci Doménového jména a nebo registraci Doménového jména, pokud tak
stanoví vykonatelné soudní rozhodnutí nebo výrok rozhodčího soudu.

13.5.

Sdružení CZ.NIC je oprávněno provést veškerá opatření, která budou nařízena předběžným opatřením,
včetně omezení práva převést Doménové jméno.

14.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

14.1.

Žadatel odpovídá za škodu způsobenou sdružení CZ.NIC tím, že Žadatel poskytl sdružení CZ.NIC
nepravdivé nebo zavádějící údaje, nebo že užíval Doménové jméno způsobem, který porušuje Pravidla
registrace nebo práva třetích osob.

14.2.

Sdružení CZ.NIC nezjišťuje oprávněnost žádosti (speciální žádosti) Žadatele o registraci Doménového
jména z hlediska práv nebo oprávněných zájmů třetích osob. Žadatel bere na vědomí, že registrace
Doménového jména neznamená ochranu proti námitkám třetích osob proti registraci nebo užívání
daného Doménového jména.

14.3.

Sdružení CZ.NIC nenese odpovědnost za užívání nebo neužívání registrovaného Doménového jména
ani za způsob, jakým je Doménové jméno užíváno. Sdružení CZ.NIC tak zejména nenese odpovědnost
za porušení práv k ochranným známkám, obchodním značkám, jménům nebo obchodním firmám
třetích osob vzniklé registrací nebo užíváním Doménového jména.

14.4.

Veškerá odpovědnost za škodu, která vznikne činností sdružení CZ.NIC Žadateli, se omezuje částkou
odpovídající hodnotě poplatku uhrazeného Žadatelem za registraci Doménového jména.

15.

PRAVIDLA VZÁJEMNÉ KOMUNIKACE

15.1.

Smluvní strany se zavazují dodržovat při zasílání zpráv nebo dokumentů elektronickou cestou Pravidla
komunikace.

15.2.

Smluvní strany spolu budou komunikovat s využitím kontaktních údajů vedených v Rejstříku. Žadatel je
povinen oznámit sdružení CZ.NIC bez zbytečného odkladu jakékoliv změny kontaktních údajů tak, aby
mohly být zaneseny do Rejstříku. Sdružení CZ.NIC nenese odpovědnost za škodu, která Žadateli
vznikne neoznámením změny kontaktních údajů sdružení CZ.NIC.

15.3.

Smluvní strany uznávají platnost a hodnověrnost elektronické komunikace prováděné v souladu s
Pravidly komunikace.

15.4.

Smluvní strany uznávají platnost a hodnověrnost elektronického logu dat vedeného sdružením CZ.NIC,
pokud se neprokáže opak.

15.5.

Pro určení termínu doručení jakýchkoliv zásilek elektronickou cestou je rozhodný okamžik převzetí
takové zásilky poštovním serverem určeným pro příjem takové elektronické pošty. Za doručení zásilky
zasílané elektronickou poštou se považuje převzetí této zásilky poštovním serverem určeným pro
příjem této pošty (stroje specifikované MX záznamy dané domény). Pro určení termínu doručení zásilek
zasílaných poštou je rozhodný den převzetí zásilky a v případě faxu okamžik uvedený na potvrzení o
doručení zásilky, není-li prokázán jiný okamžik doručení.

15.6.

Sdružení CZ.NIC nenese odpovědnost za chyby v komunikaci způsobené nesprávným nastavením nebo
nefunkčností poštovních serverů nebo jiných zařízení v síti Internet, které nespravuje sdružení CZ.NIC.

15.7.

Sdružení CZ.NIC je oprávněno z technických důvodů na nezbytně nutnou dobu odmítat převzetí zpráv
včetně žádostí o registraci, speciálních žádostí o registraci nebo žádostí o provedení změn, které byly
zaslány elektronickou cestou prostřednictvím takového serveru, ze kterého je nebo byl na server
sdružení CZ.NIC podniknut např. tzv. DoS útok. Sdružení CZ.NIC nenese v takovém případě
odpovědnost za škody způsobené odmítnutím převzetí zpráv.
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15.8.

Jestliže Pravidla registrace vyžadují úřední ověření podpisu jednající osoby a toto ověření provádí
zahraniční subjekt, musí být provedeno vyšší ověření dané listiny (tzv. superlegalizace) dle zákona o
mezinárodním právu soukromém a procesním. Superlegalizaci nahrazuje apostillační doložka dle
Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5.10.1961, popřípadě postup
stanovený příslušnou dvoustrannou mezinárodní smlouvou, v souladu s níž je daná listina osvobozena
od vyššího ověření. Zajištění těchto formálních náležitostí je povinností osoby, která předkládá danou
listinu sdružení CZ.NIC.

15.9.

V případě, že je sdružení CZ.NIC předkládána listina v jiném než českém nebo slovenském jazyce, musí
být k listině předložený úředně ověřený překlad této listiny do českého jazyka včetně případných
ověřovacích doložek.

16.

ŘEŠENÍ SPORŮ

16.1.

Nedohodnou-li se Žadatel a sdružení CZ.NIC na vyřešení vzájemného sporu týkajícího se Smlouvy o
registraci a nebo registrovaných Doménových jmen, má každá ze stran právo předložit spor
k rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Rozhodčí řízení
bude konáno třemi rozhodci v Praze v českém jazyce podle Řádu uvedeného rozhodčího soudu.
Rozhodčí nález je pro smluvní strany konečný a závazný.

16.2.

Žadatel se zavazuje vyvinout veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, ke smírnému
řešení sporů týkajících se Doménových jmen a nebo jejich registrací, které mohou vzniknout mezi
Žadatelem a jinými osobami. K mimosoudnímu řešení sporů je určeno rozhodčí řízení popsané
v dokumentu „Postup řešení sporů souvisejících s Doménovými jmény“. Pokud se sporné strany
nedohodnou na použití tohoto Postupu řešení sporů, mají plnou volnost vyřešit svůj spor v rámci
platných právních předpisů.

17.

ZMĚNA DOKUMENTŮ

17.1.

Sdružení CZ.NIC je oprávněno kdykoliv změnit Pravidla registrace, Pravidla komunikace, Ceník i
jednotlivé formuláře. Aktuální znění těchto dokumentů je vždy k dispozici na adrese http://www.nic.cz.

17.2.

Sdružení CZ.NIC je povinno zveřejnit jakoukoliv změnu dokumentů uvedených v článku 17.1 nejméně
30 dnů před účinností takové změny.

17.3.

Změna dokumentů uvedených v článku 17.1 neovlivní stav Doménových jmen, která byla registrována
před takovou změnou. Brání-li však zachování takového stavu technické důvody, které nelze vyřešit
jinak, může sdružení CZ.NIC rozhodnout i o tom, že změna se dotkne již registrovaných Doménových
jmen nebo jejich stavu.

18.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1.

Smluvní vztah mezi Žadatelem a sdružením CZ.NIC se řídí právním řádem České republiky.

18.2.

Smlouva o registraci zavazuje právní nástupce sdružení CZ.NIC i Žadatele. Sdružení CZ.NIC je
oprávněno postoupit svá práva a nebo převést své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o registraci třetí
straně bez předchozího souhlasu Žadatele.
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