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Pravidla registrace Doménového jména
DEFINICE
Tato Pravidla přejímají definované pojmy používané v Podmínkách registrace
a/nebo v Pravidlech řešení sporů.
PŘEDMĚT A ROZSAH
Tato Pravidla registrace stanovují technické a administrativní postupy, které
Rejstřík používá pro registrace Doménových jmen nebo pro zrušení, převod,
pozastavení, stornování atd. těchto Doménových jmen.
Podmínky těchto Pravidel registrace se vztahují pouze na Doménová jména
registrovaná přímo pod doménou nejvyšší úrovně „.eu“ a možnými variantami .eu
v jiných písmech.
Tato Pravidla registrace se nevztahují na Doménová jména registrovaná na nižších
úrovních, ke kterým nemá Rejstřík žádné pravomoci, protože tyto úrovně spravuje
výhradně Držitel.
ČÁST 1.

DRŽITEL MUSÍ ZJISTIT, ZDA SPLŇUJE VŠEOBECNÁ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

V prvním kroku musí Držitel ověřit, zda splňuje Všeobecná kritéria způsobilosti,
přičemž musí být:
(i)

podnikem, který má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo podnikání
v rámci Evropské unie, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska, nebo

(ii)

organizací založenou v rámci Evropské unie, Norska, Islandu
Lichtenštejnska, aniž by bylo dotčeno použití národního práva, nebo

(iii)

fyzickou osobou, která má bydliště v rámci Evropské unie, Norska, Islandu
nebo Lichtenštejnska.

nebo

Země a území splňující kritérium způsobilosti jsou vyjmenovány v Příloze 1 k těmto
Pravidlům.
Pokud Držitel nesplňuje jedno z výše uvedených kritérií způsobilosti, není oprávněn
registrovat Doménové jméno.
Pokud Držitel již nesplňuje výše uvedené podmínky, je Rejstřík oprávněn předmětné
Doménové jméno kdykoli zrušit v souladu Podmínkami registrace.
ČÁST 2.

VÝBĚR JMÉNA – DOSTUPNOST A TECHNICKÉ POŽADAVKY

Před registrací Doménového jména musí Držitel ověřit, zda požadované Doménové
jméno splňuje dostupnost a technické požadavky stanovené v části 2.2 Podmínek
registrace. V tomto ohledu musí Držitel učinit následující kroky:
(i)

zkontrolovat, zda požadované Doménové jméno
požadavky stanovené v části 2.2 (ii) Podmínek;

(ii)

zkontrolovat ve webovém nástroji WHOIS (dostupný na Webových stránkách
Rejstříku), zda je Doménové jméno k dispozici; Doménová jména uvedená
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v seznamech blokovaných nebo rezervovaných jmen (jsou uveřejněna na
Webových stránkách Rejstříku) nejsou (zatím) k dispozici pro Registraci.

ČÁST 3.

VÝBĚR REGISTRÁTORA

Doménová jména lze registrovat a registrace lze prodlužovat pouze u Rejstříku
prostřednictvím Registrátora, který jedná jménem Držitele.
Aby tedy mohl Držitel zaregistrovat Doménové jméno, musí si ze seznamu na
Webových stránkách Rejstříku vybrat Registrátora, který byl Rejstříkem
akreditován.
ČÁST 4.

PŘEČTENÍ PRAVIDEL

Při registraci Doménového jména Držitel uzavírá s Rejstříkem smlouvu, jejíž
podmínky jsou obsaženy v Pravidlech. Od té chvíle bude Držitel vázán výhradně
těmito Pravidly, která se mohou kdykoliv měnit v souladu se zde stanovenými
postupy.
Registrátor je odpovědný za to, že poskytne Držiteli platná Pravidla ještě před
registrací Doménového jména.
Podmínky a veškerá další Pravidla, která aktuálně platí, jsou k dispozici na
Webových stránkách Rejstříku.
Vezměte prosím na vědomí, že je Rejstřík oprávněn ze své vlastní iniciativy
Doménové jméno kdykoliv zrušit v případě, že Držitel poruší Pravidla.
ČÁST 5.

POSKYTNUTÍ SPRÁVNÝCH A ÚPLNÝCH KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ

Registrace Doménového jména se bude považovat za úplnou teprve tehdy, když
Držitel prostřednictvím Registrátora poskytne Rejstříku alespoň následující
informace:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)

celé jméno Držitele; pokud není uveden název společnosti nebo organizace,
považuje se za Držitele osoba, která žádá o registraci Doménového jména;
pokud je uveden název společnosti nebo organizace, pak se za Držitele
považuje tato společnost nebo organizace;
adresa a země v rámci Evropské unie, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska
a. kde se nachází sídlo, ústřední správa nebo hlavní místo podnikání
Držitelova podniku, nebo
b. kde je organizace Držitele zřízena nebo
c. kde Držitel pobývá;
e-mailová adresa Držitele (nebo jeho zástupce);
telefonní číslo, na kterém se lze s Držitelem (nebo jeho zástupcem) spojit;
požadované Doménové jméno;
jazyk pro Řízení ADR, jak je uvedeno v odstavci 3 písm. (a) Pravidel pro
řešení sporů týkajících se domén, což je jazyk registrační smlouvy mezi
Držitelem a Registrátorem v souladu s článkem 22 odst. 4 Pravidel
všeobecné politiky.

Držitel je povinen udržovat výše uvedené informace vždy kompletní a správné v
průběhu celého Období registrace (viz část 8 těchto Pravidel, týkající se úprav a
doplňování kontaktních údajů).
Rejstřík je oprávněn zrušit Doménové jméno, ke kterému Držitel poskytl neúplné
nebo nesprávné informace.
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Rejstřík je oprávněn vyžádat si od Držitele další informace (jak přímo, tak
prostřednictvím Držitelova Registrátora).
Držitel se musí uvést fungující e-mailovou adresu, aby mohl přijímat případnou
komunikaci z Rejstříku a/nebo od Poskytovatele ADR. Pokud adresa poskytnutá
Rejstříku není funkční e-mailovou adresou, je Rejstřík oprávněn Doménové jméno
zrušit v souladu s postupem uvedeným v části 12.
Poskytnuté údaje musí být údaje Držitele a nikoliv údaje Registrátora, prostředníka
nebo zástupce osoby ani jiného subjektu, který nesplňuje Všeobecná kritéria
způsobilosti.

ČÁST 6.

REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA

Doménové jméno lze u Rejstříku registrovat pouze prostřednictvím Registrátora,
který byl Rejstříkem akreditován. Je pravděpodobné, že bude Registrátor za tuto
službu účtovat nějaký poplatek. Není možné podat žádost o registraci Doménového
jména přímo u Rejstříku.
Za předpokladu, že Držitel dodal Registrátorovi veškeré potřebné údaje a splnil
všechny ostatní příslušné povinnosti, je na odpovědnosti Registrátora, aby tyto
údaje zadal přímo do systémů Rejstříku v souladu s technickými postupy, které
Rejstřík zavedl a poskytl Registrátorovi.
Pokud je požadované Doménové jméno ještě k dispozici a informace jsou
kompletní, bude Doménové jméno automaticky registrováno na (prodloužitelné)
Období, jak je popsáno a na základě ustanovení obsažených v Podmínkách
registrace.
Nelze opravit pravopisnou chybu v samotném Doménovém jménu: jediným
řešením výše uvedeného problému je pouze zaregistrování správného
Doménového jména.
ČÁST 7.

WEBOVÝ WHOIS

Pravidla všeobecné politiky vyžadují, aby Rejstřík poskytl webový nástroj WHOIS.
Další informace o účelu a zveřejňovaných údajích ve webovém WHOIS, prevenci
zneužití, poskytování osobních údajů a přístupu k webovému WHOIS pro zrakově
postižené jsou uvedeny v Pravidlech WHOIS dostupných na Webových stránkách
Rejstříku.
ČÁST 8.

POSTUP PRO ÚPRAVY A DOPLŇOVÁNÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ

Pokud se kontaktní údaje Držitele změní, musí Držitel požádat svého Registrátora
(Registrátory), aby tyto informace u Rejstříku opravil, do jednoho (1) měsíce po
takové změně. Takovou žádost není možné podat přímo k Rejstříku.
ČÁST 9.

POSTUP
DOMÉNOVÉHO JMÉNA

PRO

OBNOVU,

ZRUŠENÍ

NEBO

PRODLOUŽENÍ

OBDOBÍ

Období registrovaného Doménového jména je zásadně a s odkazem na ustanovení
uvedená v Podmínkách automaticky prodlouženo o jednotlivá po sobě jdoucí období
jednoho (1) roku.
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Držitel je oprávněn zrušit registraci Doménového jména podáním žádosti u svého
Registrátora. Registrátor je jediným subjektem, který může podat žádost o zrušení
u Rejstříku. Není možné, aby Držitel podal žádost o zrušení přímo k Rejstříku.
Postupy, které Registrátoři používají pro obnovu, zrušení nebo prodloužení Období
Doménových jmen se mohou různit. EURid proto naléhavě doporučuje, aby si
Držitel pečlivě přečetl podmínky, které zvolený Registrátor stanovil. V některých
případech Registrátor Období Doménového jména zruší, obnoví nebo prodlouží,
když jsou splněny určité podmínky.
Pokud Držitel nehodlá obnovit Doménové jméno po uplynutí Období, je důležité,
aby o tom byl Registrátor informován včas a vždy v souladu se smlouvou mezi
Registrátorem a Držitelem. Pokud uplyne datum vypršení registrace Doménového
jména, bude Rejstřík Registrátorovi automaticky fakturovat další jednoroční
Období. V takovém případě je pravděpodobné, že bude Registrátor tento poplatek
za prodloužení účtovat Držiteli.
Každý Registrátor má své vlastní fakturační podmínky. Někteří Registrátoři chtějí,
aby Držitel zaplatil před vypršením Doménového jména, aby věděli, zda má být
registrace prodloužena. Vezměte prosím na vědomí, že Rejstřík nebude zasahovat
do žádných sporů mezi Registrátorem a jeho zákazníky.
ČÁST 10.

POSTUP PRO PŘEVOD

10.1 PŘEVOD DOMÉNOVÉHO
REGISTRÁTORA

JMÉNA

NA

JINÉHO

AKREDITOVANÉHO

Na základě části 8 Podmínek má Držitel právo převést Doménové jméno k jinému
Registrátorovi v souladu s níže stanoveným postupem.
Na žádost Držitele o převod Doménového jména k jinému akreditovanému
Registrátorovi požádá stávající Registrátor o udělení jedinečného autorizačního
kódu Držiteli pro tento převod z Rejstříku. Autorizační kód bude následně poskytnut
(i) Registrátorem Držiteli, (ii) Registrátorem novému Registrátorovi a (iii) novým
Registrátorem Rejstříku prostřednictvím vhodné transakce.
Rejstřík bude provádět převod po přijetí autorizačního kódu Rejstříkem podle bodu
(iii) výše.
Výše uvedeným postupem Registrátor a Držitelé přijímají a stvrzují platnost
převodu Doménového jména na nového akreditovaného Registrátora.
Pokud bude ukončena smlouva mezi Rejstříkem a Registrátorem, kterého Držitel
určil, a Registrátor nepřevede své portfolio Doménových jmen na jiného
Registrátora, Rejstřík o tom Držitele uvědomí. Držitel si musí vybrat nového
Registrátora před ukončením Období. Na konci Období bude Doménové jméno
pozastaveno.
10.2 PŘEVOD DOMÉNOVÉHO JMÉNA NA NOVÉHO DRŽITELE
Na základě části 8 Podmínek má Držitel právo převést Doménové jméno na jiného
Držiteli v souladu s níže stanoveným postupem.
Na žádost Držitele o převod Doménového jména k novému Držiteli požádá stávající
Držitel o udělení jedinečného autorizačního kódu pro tento převod z Rejstříku. Po
poskytnutí takového autorizačního kódu Rejstříkem Držiteli bude autorizační kód
následně poskytnutý (i) Registrátorem pro převádějícího Držitele, (ii) převádějícím
Držitelem novému Držiteli, (iii) novým Držitelem (stávajícímu nebo novému)
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Registrátorovi a (iv) (stávajícím
prostřednictvím vhodné transakce.

nebo

novým)

Registrátorem

Rejstříku

Rejstřík bude provádět převod po přijetí autorizačního kódu Rejstříkem podle bodu
(iv) výše.
Dodržením tohoto postupu přijmou a stvrdí všichni zainteresovaní Držitelé a
Registrátoři platnost převodu Doménového jména novému Držiteli.
Pokud během Období přestane Držitel existovat, stane se předmětem insolvenčního
řízení, likvidace, ukončení činnosti, bankrotu atp. mohou zákonní dědicové nebo
zákonně jmenovaný správce požádat o převod Doménového jména podle části 7
Podmínek.
10.3

AKTUALIZACE ÚDAJŮ

Pokud si Držitel přeje převést Doménové jméno na nového Držitele, a za podmínky,
že se Registrátor podle tohoto převodu nezmění, má Registrátor právo (kromě
postupu uvedeného v části 10.2 výše) aktualizovat údaje o Držiteli takového
Doménového jména podle nového Držitele. Pro vyloučení pochybností: pro takovou
aktualizaci nebude vyžadován žádný autorizační kód.
Tímto postupem přijmou a stvrdí všichni zúčastnění Registrátoři a Držitelé platnost
převodu Doménového jména novému Držiteli.

ČÁST 11.
1.

POZASTAVENÍ DOMÉNOVÉHO JMÉNA A POSTUP PRO REAKTIVACI

Pokud Rejstřík obdrží od Registrátora požadavek na zrušení dle části 6.2
Podmínek a části 9 těchto Pravidel, okamžitě pozastaví Doménové jméno na
dobu čtyřiceti (40) kalendářních dnů od (i) data uvedeného v požadavku na
zrušení nebo (ii) data, kdy byl vznesen požadavek na zrušení, pokud je v
požadavku na zrušení uvedeno dřívější datum nebo není v požadavku na
zrušení uvedeno žádné datum.
V tomto období čtyřiceti dnů
(i)

(ii)

Držitel může požádat svého Registrátora o reaktivaci pozastaveného
Doménového jména a Registrátor o této žádosti informuje Rejstřík;
Reaktivace Doménového jména v zásadě nemění datum registrace
nebo výroční datum registrace, ale přidává další rok Období na
základě ustanovení obsažených v Podmínkách.
Držitel může požádat o převod Doménového jména (čímž se
Doménové jméno mlčky reaktivuje).

Během výše uvedeného období pozastavení může navíc správce
pozůstalosti Držitele nebo zákonní dědici (v případě smrti Držitele), či podle
zákona jmenovaný správce (v případě likvidace Držitele), bez ohledu na
pozastavení Doménového jména, prostřednictvím Registrátora požádat o
převod jména v okamžiku předložení příslušné dokumentace, jak je uvedeno
v části 10.
Pokud ve zmíněném období čtyřiceti dnů nedojde k reaktivaci nebo převodu,
jak je uvedeno výše, nebo pokud Rejstřík neobdrží příslušné poplatky, dá
Rejstřík předmětné Doménové jméno k dispozici pro všeobecnou registraci.
Poplatky zaplacené za původní registraci Doménového jména (nebo jeho
prodloužení) se nevrací.
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2.

Pokud Rejstřík pozastaví Doménové jméno při ukončení smlouvy mezi
Rejstříkem a Registrátorem, uplatní se postup stanovený v části 11.1 těchto
Pravidel.

ČÁST 12.
1.

Rejstřík může dle svého uvážení zrušit Doménové jméno výhradně
z následujících důvodů:
(i)
(ii)
(iii)

2.

POSTUP PRO ZRUŠENÍ DOMÉNOVÝCH JMEN

Registrátor dluží Rejstříku nějaké nezaplacené částky;
Držitel nesplňuje nebo již nesplňuje Všeobecná kritéria způsobilosti
stanovená v článku 4 odst. 2 písm. (b) Nařízení ohledně domény .eu;
Držitel porušil Pravidla.

Před zrušením Doménového jména Rejstřík prostřednictvím e-mailu
kontaktuje Držitele a/nebo Registrátora, jehož prostřednictvím bylo
Doménové jméno registrováno, a umožní Držiteli, aby napravil, je-li to
možné, výše uvedené důvody pro zrušení doménového jména.
Pokud výše uvedené důvody pro zrušení nebudou včas odstraněny, je
Rejstřík oprávněn Doménové jméno zrušit.

3.

V okamžiku, kdy Rejstřík upozorní Držitele a (nebo) Registrátora v souladu s
částí 12.2 těchto Pravidel registrace, je oprávněn pozastavit dané
Doménové jméno (daná doménová jména). Doménová jména pozastavená
podle části 12.3 nemohou být převedena ani reaktivována.

6

v. 10.0
PŘÍLOHA 1
Kdo si může registrovat Doménové jméno?
Poznámka: Bydliště nebo sídlo (NIKOLI státní příslušnost) je kritériem
pro přijetí registrace Doménového jména
Země a území splňující
kritérium způsobilosti
Rakousko
Belgie
Bulharsko
Kypr, jeho jižní řecká část
(pod kontrolou Kyperské
republiky)
Chorvatsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Alandské ostrovy
Francie
Guadaloupe
Francouzská Guyana
Martinik
Mayotte
Réunion
Svatý Martin
Německo
Řecko
Maďarsko
Island
Irsko
Itálie
Lotyšsko
Lichtenštejnsko
Litva
Lucembursko
Malta
Norsko
Polsko
Portugalsko
Azory
Madeira
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Kanárské ostrovy
Ceuta
Melilla
Švédsko

Země a území nesplňující kritérium
způsobilosti

Severní turecká část Kypru

Faerské ostrovy
Grónsko

Francouzská Polynésie
Francouzská jižní teritoria a antarktická území
Nová Kaledonie a závislá území
Ostrovy Wallis a Futuna
Saint-Pierre a Miquelon
Svatý Bartoloměj
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Nizozemsko

Británie
Gibraltar

Aruba
Nizozemské Antily:
Bonaire
Curaçao
Saba
Sint Eustatius
Sint Maarten
Anguilla
Bermudy
Britské antarktické území
Oblast britského Indického oceánu
Panenské ostrovy (britské)
Kajmanské ostrovy
Falklandské ostrovy (Malvíny)
Guernsey
Ostrov Man
Jersey
Montserrat
Pitcairn
Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha
Jižní Georgia a Jižní Sandwichovy ostrovy
Ostrovy Turks a Caicos
Andora
Monako
San Marino
Švýcarsko
Turecko
Vatikán
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