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Pravidla alternativního řešení sporů 
 
V platnosti od 1.1.2014 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro alternativní řešení sporů vzniklých mezi Držitelem 
Doménového jména zařazeného v elektronické databázi doménových jmen v národní 
doméně ccTLD .cz,a třetí osobou, která napadá Doménové jméno nebo jeho registraci. 

1.2. Není-li výslovně stanoveno jinak, platí, že termíny v tomto dokumentu užívané mají stejný 
význam, jaký je definován v Pravidlech registrace doménových jmen v ccTLD .cz. 

2. ROZHODČÍ VEŘEJNÁ NABÍDKA 

2.1. Držitel se neodvolatelně veřejně podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské 
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“), 
v rozhodčím řízení před tímto Rozhodčím soudem podle Řádu pro řešení sporů o domény 
.cz zveřejněného v Obchodním věstníku (dále jen „Řád .cz“), a to ve věci majetkového 
sporu, o němž lze uzavřít smír, v němž třetí osoba napadne jakékoliv Doménové jméno 
Držitele, zařazené v elektronické databázi doménových jmen v národní doméně ccTLD .cz 
spravované sdružením CZ.NIC, nebo jeho registraci, pokud třetí osoba písemně projeví vůči 
Držiteli vůli podrobit se pravomoci tohoto Rozhodčího soudu v dané věci zejména tím, že 
písemně zahájí takový spor u tohoto Rozhodčího soudu v souladu s Řádem .cz. Spor bude 
rozhodován jediným rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu, či třemi 
rozhodci na základě pravidel uvedených v Řádu .cz. E-mailová adresa Držitele uvedená 
v záznamu o registraci kteréhokoliv z Doménových jmen, o nichž je veden spor, slouží při 
vedení řízení pro účely doručování Držiteli a Držitel potvrzuje, že je schopen 
prostřednictvím této adresy komunikovat v souvislosti s rozhodčím řízením vedeným na 
základě těchto Pravidel alternativního řešení sporů. 

2.2. Tato rozhodčí veřejná nabídka se vztahuje na veškerá Doménová jména Držitele, a to i 
Doménová jména, která Držitel zaregistruje poté, kdy učinil tuto rozhodčí veřejnou 
nabídku. 

2.3. Právo kterékoli strany navrhnout soudu vydání předběžného opatření zůstává nedotčeno. 

3. ŘÍZENÍ 

3.1. Rozhodčí soud je v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu 
rozhodčích nálezů, v platném znění a v souladu se zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské 
komoře ČR a Agrární komoře ČR, v platném znění, stálým rozhodčím soudem. 

3.2. Statut Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky, Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky, Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 
Agrární komoře České republiky a Řád pro řešení sporů o domény .cz. byly zveřejněny 
v Obchodním věstníku. 

3.3. Řízení je zahájeno podáním žaloby v souladu s Řádem .cz. Řízení je vedeno v elektronické 
formě popsané v Řádu .cz, a to na on-line platformě dostupné na adrese domeny.soud.cz, 
místem konání rozhodčího řízení je Praha, Česká republika. 

3.4. Poplatek za rozhodčí řízení hradí navrhovatel ve výši vyplývající ze Sazebníku poplatků za 
vedení sporů o doménová jména .cz, a to v závislosti na počtu Doménových jmen, která 
jsou předmětem sporu. Poplatky dle Sazebníku sestávají z odměny rozhodce či rozhodců 

http://domeny.soud.cz/
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(poplatky rozhodců) a z administrativního poplatku náležejícího Rozhodčímu soudu. Je-li 
předmětem žalobního nároku zároveň peněžité plnění, hradí navrhovatel poplatek i ze 
žalované částky, a to v souladu s pravidly uvedenými v Sazebníku. Vznese-li Držitel v 
průběhu řízení námitku nedostatku pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu, může být 
vyzván k úhradě poplatku za tuto námitku. 

3.5. Účastníkům sporu mohou vznikat vedle nákladů spojených s úhradou poplatků za rozhodčí 
řízení náklady spojené s právním zastoupením, případně další výlohy spojené s účastí 
v rozhodčím řízení, přičemž může být úspěšnému účastníku přiznána náhrada těchto 
nákladů a neúspěšnému účastníku pak povinnost tuto náhradu úspěšnému účastníku 
uhradit. 

3.6. Podání stran a Rozhodčího soudu, stejně jako další písemnosti v rámci rozhodčího řízení 
včetně rozhodčího nálezu se doručují způsobem uvedeným v Řádu .cz.  

3.7. Proti vydanému rozhodčímu nálezu není přípustné odvolání, ledaže se obě strany 
dohodnou na přezkoumání rozhodčího nálezu jinými rozhodci v novém rozhodčím řízení. 
Doručený rozhodčí nález nabývá právní moci a je vykonatelný. 

3.8. Řády a Sazebníky Rozhodčího soudu jsou dostupné na www.soud.cz, případně na 
domeny.soud.cz. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Souhlas s těmito Pravidly alternativního řešení sporů a rozhodčí veřejnou nabídkou v nich 
obsaženou, musí být dán písemně či jiným způsobem, z něhož je patrný souhlas s jejich 
obsahem a je možné zachytit obsah příslušné komunikace a určit osoby, které tuto 
komunikaci uskutečnily. 

4.2. 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.  

4.3. CZ.NIC je povinen zveřejnit jakoukoliv změnu dokumentů uvedených v článku 4.2 nejméně 
1 měsíc přede dnem účinnosti takové změny, a to zveřejněním změny na 
http://www.nic.cz.  

4.4. V případě, že dojde ke změně Pravidel alternativního řešení sporů dle článku 4.2, musí při 
nejbližším následujícím prodloužení registrace Doménového jména dát Držitel souhlas 
s novou verzí Pravidel alternativního řešení sporů, a to způsobem uvedeným v článku 4.1. 

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

4.5.1. 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 

4.5.2. 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. 
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