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PRAVIDLÁ REGISTRÁCIE DOMÉNOVÝCH MIEN
DEFINÍCIE
V tejto politike sú použité výrazy, ktoré sú definované v Podmienkach registrácie
a/alebo v Pravidlách riešenia sporov.
PREDMET A ROZSAH
Tieto Pravidlá registrácie ustanovujú technické a správne postupy, ktoré Register
používa pri registrácii Doménových mien, vrátane stornovania, prevodu,
pozastavenia, zrušenia atď. Doménových mien.
Podmienky týchto Pravidiel registrácie sa uplatňujú iba na registrácie Doménových
mien registrovaných priamo ako domény najvyššej úrovne a prípadné varianty .eu
v iných skriptoch.
Tieto Pravidlá registrácie sa neuplatňujú na Doménové mená registrované na
nižších úrovniach, vo vzťahu ku ktorým Register nemá žiadne právomoci, pretože
ich spravujú výlučne Registranti.
ČLÁNOK 1

REGISTRANT MUSÍ URČIŤ, ČI SPĹŇA KRITÉRIÁ VŠEOBECNEJ SPÔSOBILOSTI

Pred začiatkom registrácie si Registrant musí overiť, či spĺňa Kritériá všeobecnej
spôsobilosti, pričom musí byť:
(i) obchodná spoločnosť, ktorá má sídlo, ústrednú správu alebo hlavné miesto
podnikania v rámci Európskej únie, Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska,
alebo
(ii) iná právnická osoba založená v rámci Európskej únie, Nórska, Islandu alebo
Lichtenštajnska bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie národného práva,
alebo
(iii) fyzická osoba, ktorá má bydlisko v rámci Európskej únie, Nórska, Islandu
alebo Lichtenštajnska.
Štáty a územia, ktoré spĺňajú kritéria spôsobilosti, sú uvedené v prílohe č. 1.
Ak Registrant nespĺňa jednu z uvedených požiadaviek, nie je oprávnený registrovať
Doménové meno.
Ak Registrant už viac nespĺňa hore uvedené podmienky, je Register oprávnený
kedykoľvek zamietnuť Doménové meno, a to podľa Podmienok registrácie.
ČLÁNOK 2VÝBER MENA – DOSTUPNOSŤ A TECHNICKÉ POŽIADAVKY
Registrant si musí pred registráciou Doménového mena overiť, či požadované
Doménové meno spĺňa požiadavky dostupnosti a technické požiadavky ustanovené
v článku 2.2 Podmienok registrácie. Pritom musí Registrant vykonať nasledovné:
(i) skontrolovať, či požadované Doménové meno spĺňa technické požiadavky
ustanovené v článku 2.2 bod (ii) Podmienok registrácie;
(ii) skontrolovať vo webovej vyhľadávacej službe WHOIS (uverejnená na
Webovej stránke Registra), či je Doménové meno dostupné. Doménové
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mená uvedené na zozname blokovaných alebo rezervovaných mien
(uverejnený na Webovej stránke Registra) nie sú dostupné pre registráciu;
ČLÁNOK 3

VÝBER REGISTRÁTORA

Doménové mená sa môžu registrovať (a registrácie sa môžu obnovovať) v Registri
iba prostredníctvom Registrátora konajúceho v mene Registranta.
K registrácii Doménového mena si preto Žiadateľ musí zo zoznamu dostupnom na
Webovej stránke Registra vybrať Registrátora akreditovaného Registrom.
ČLÁNOK 4

ZNALOSŤ PRAVIDIEL

Registráciou Doménového mena Registrant uzatvára s Registrom dohodu, ktorej
podmienky sú uvedené v Pravidlách. Následne bude Registrant viazaný výlučne
týmito Pravidlami, ktoré sa môžu kedykoľvek meniť v súlade s postupom
ustanoveným v tomto dokumente.
Registrátor je povinný poskytnúť Registrantovi príslušné Pravidlá pred registráciou
Doménového mena.
Podmienky registrácie a všetky ostatné Pravidlá, ktoré sa v danom čase uplatňujú,
sú dostupné na Webovej stránke Registra.
Upozorňujeme, že Register je oprávnený zrušiť Doménové meno z vlastného
podnetu v prípade, ak Registrant poruší Pravidlá.
ČLÁNOK 5

POSKYTNUTIE PRESNÝCH A ÚPLNÝCH KONTAKTNÝCH ÚDAJOV

Registrácia Doménového mena sa považuje za úplnú, iba ak Registrant poskytne
Registru prostredníctvom Registrátora aspoň nasledovné údaje:
(i) celé meno Registranta. Ak nie je uvedené meno obchodnej spoločnosti alebo
inej právnickej osoby, považuje sa za Registranta fyzická osoba žiadajúca o
registráciu Doménového mena. Ak je uvedený názov obchodnej spoločnosti
alebo inej právnickej osoby, považuje sa za Registranta táto obchodná
spoločnosť alebo iná právnická osoba;
(ii) adresa a štát v rámci Európskej únie, Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska
a.
kde sa nachádza sídlo, ústredná správa alebo hlavné miesto
podnikania Registranta, alebo
b.
kde bola právnická osoba Registranta založená, alebo
c.
kde má Registrant bydlisko;
(iii) e-mailová adresa Registranta (alebo jeho zástupcu);
(iv) telefónne číslo, na ktorom je možné kontaktovať Registranta (alebo jeho
zástupcu);
(v) Doménové meno, o ktoré sa žiada;
(vi) jazyk pre Konanie ADR v zmysle odseku 3 písm. (a) Pravidiel pre riešenie
sporov, ktorý je jazykom registračnej dohody medzi Registrantom a
Registrátorom v súlade s článkom 22.4 Pravidiel verejnej politiky.
Registrant je povinný udržiavať uvedené údaje úplné a presné počas celého
Obdobia registrácie (pozri článok 8 týkajúci sa zmien a doplnenia kontaktných
údajov).
Register je oprávnený zamietnuť Doménové meno alebo zrušiť Doménové meno,
ku ktorému Registrant poskytol neúplné alebo nepresné údaje.
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Register je oprávnený vyžiadať si od Registranta ďalšie údaje (priamo alebo
prostredníctvom Registrátora).
Registrant si musí zabezpečiť funkčnú e-mailovú adresu pre komunikáciu s
Registrom a subjektom zabezpečujúcim ADR. Ak e-mailová adresa poskytnutá
Registru nie je funkčná, tak je Register oprávnený zamietnuť Doménové meno v
súlade s postupom uvedeným v článku 12.
Údaje sa musia týkať Registranta a nie jeho Registrátora, splnomocneného alebo
štatutárneho zástupcu alebo fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá nespĺňa Kritériá
všeobecnej spôsobilosti.
ČLÁNOK 6

REGISTRÁCIA DOMÉNOVÉHO MENA

Doménové mená môžu byť zaregistrované u Registra iba prostredníctvom
Registrátorov akreditovaných Registrom. Registrátori poskytujú tieto služby
pravdepodobne za úhradu. Nie je možné požiadať o registráciu Doménového mena
priamo prostredníctvom Registra.
Pokiaľ Registrant poskytol Registrátorovi všetky potrebné údaje a splnil všetky
ostatné príslušné povinnosti, tak je Registrátor povinný zadať tieto údaje priamo do
systému Registra v súlade s technickými postupmi ustanovenými Registrom a
oznámenými Registrátorovi.
Ak je požadované Doménové meno dostupné na registráciu a keď sú všetky
potrebné údaje úplné, Doménové meno bude automaticky zaregistrované na
(obnoviteľné) Obdobie jedného roka podľa Podmienok registrácie.
Nie je možné opravovať chyby v samotnom Doménovom mene. Tieto chyby je
možné odstrániť iba registráciou správneho Doménového mena.
ČLÁNOK 7

WEBOVÁ VYHĽADÁVACIA SLUŽBA WHOIS

Pravidlá verejnej politiky nariaďujú Registru zabezpečiť webovú vyhľadávaciu
službu WHOIS. Ďalšie podrobnosti o účele a informáciách uverejnených vo webovej
vyhľadávacej službe WHOIS, ochrane pred zneužitím údajov, zverejňovaní
osobných údajov a prístupnosti WHOIS pre zrakovo postihnutých jednotlivcov sú
stanovené v Politike WHOIS, ktorá je k dispozícii na internetovej stránke Registra.
ČLÁNOK 8

POSTUP PRE ZMENU A DOPLNENIE KONTAKTNÝCH ÚDAJOV

Ak sa zmenia kontaktné údaje Registranta, musí Registrant požiadať svojho
Registrátora o zmenu a doplnenie týchto údajov v Registri do jedného (1) mesiaca
od tejto zmeny. Túto žiadosť nie je možné podať priamo Registru.
ČLÁNOK 9.
POSTUP PRE OBNOVENIE, STORNOVANIE ALEBO PREDĹŽENIE PLATNOSTI
DOMÉNOVÉHO MENA
V zásade a v súlade s podmienkami uvedenými v Podmienkach registrácie sa
Obdobie registrácie Doménového mena automaticky predlžuje o obdobie ďalšieho
jedného (1) roka.
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Registrant je oprávnený stornovať registráciu Doménového mena podaním žiadosti
svojmu Registrátorovi; Registrátor je ako jediný oprávnený podať žiadosť o
stornovanie Registru. Registrant nemôže podať žiadosť o stornovanie priamo
Registru.
Postupy, ktoré používajú Registrátori na obnovu, stornovanie alebo predĺženie
Obdobia registrácie Doménových mien, môžu byť rôzne. Z tohto dôvodu združenie
EURid vyzýva Registrantov, aby si pozorne prečítali podmienky ustanovené
určeným Registrátorom. V niektorých prípadoch Registrátor stornuje, obnoví alebo
predĺži Obdobie registrácie Doménového mena iba po splnení určitých podmienok.
Ak Registrant nemá v úmysle obnoviť Doménové meno po uplynutí Obdobia
registrácie Doménového mena, je dôležité informovať o tom Registrátora v
primeranom časovom predstihu a v súlade s dohodu uzatvorenou medzi
Registrátorom a Registrantom. Po dátume exspirácie registrácie Doménového
mena Register automaticky fakturuje Registrátorovi poplatky za ďalšie obdobie. V
takom prípade je pravdepodobné, že Registrátor bude účtovať tento poplatok za
obnovu Registrantovi.
Každý Registrátor má svoje vlastné platobné podmienky. Niektorí Registrátori
požadujú od Registranta zaplatenie faktúry pred uplynutím doby registrácie jeho
Doménového mena, aby vedeli, či sa registrácia obnoví alebo nie. Upozorňujeme,
že Register nebude zasahovať do žiadnych sporov medzi Registrátorom a jeho
zákazníkmi.
ČLÁNOK 10

POSTUP PRE TRANSFER

10.1 Transfer Doménového mena do portfólia iného akreditovaného Registrátora
V súlade s článkom 8 Podmienok registrácie má Registrant právo transferovať
(previesť) Doménové meno do portfólia iného Registrátora v súlade s postupom
uvedeným nižšie.
Ak Registrant požiada o transfer Doménového mena do portfólia iného
akreditovaného Registrátora, súčasný Registrátor má požiadať Register o jedinečný
autorizačný kód pre predmetnú transakciu. Po tom, ako Register takýto autorizačný
kód poskytne Registrátorovi, tento autorizačný kód bude ďalej poskytnutý (i)
Registrátorom Registrantovi, (ii) Registrantom budúcemu Registrátorovi a (iii)
budúcim Registrátorom Registru prostredníctvom príslušnej transakcie.
Register transfer vykoná po tom, ako dostane autorizačný kód v súlade s bodom
(iii) hore.
Podľa postupu hore Registrátor a Registranti uznávajú a zaručujú platnosť transferu
Doménového mena do portfólia budúceho akreditovaného Registrátora.
Ak bola dohoda medzi Registrom a Registrátorom ukončená a Registrátor
nepreviedol portfólio Doménových mien do portfólia iného Registrátora, Register to
oznámi Registrantovi. Registrant si musí vybrať nového Registrátora pred
ukončením Obdobia. Na konci Obdobia bude Doménové meno zadržané.
10.2 TRANSFER DOMÉNOVÉHO MENA NA NOVÉHO REGISTRANTA
V súlade s článkom 8 Podmienok registrácie má Registrant právo transferovať
(previesť) Doménové meno iného Registranta v súlade s postupom uvedeným
nižšie.

4

v.10.0
Ak Registrant požiada o transfer Doménového mena na iného Registranta, súčasný
Registrátor má požiadať Register o jedinečný autorizačný kód pre predmetnú
transakciu. Po tom, ako Register takýto autorizačný kód poskytne Registrátorovi,
tento autorizačný kód bude ďalej poskytnutý (i) Registrátorom transferujúcemu
Registrantovi, (ii) transferujúcim Registrantom novému Registrantovi, (iii) novým
Registrantom (súčasnému alebo novému) Registrátorovi a (iv) (súčasným alebo
novým) Registrátorom Registru prostredníctvom príslušnej transakcie.
Register transfer vykoná po tom, ako dostane autorizačný kód v súlade s bodom
(iv) hore.
Podľa postupu hore Registrátori a Registranti uznávajú a zaručujú platnosť
transferu Doménového mena na nového Registranta.
Ak Registrant umrie počas trvania Obdobia platnosti, ak vo vzťahu k Registrantovi
bude prebiehať konanie o platobnej neschopnosti, zrušenie, ukončenie
podnikateľskej činnosti, konkurz a pod., správca jeho dedičstva alebo jeho dedičia
môžu požiadať o prevod Doménového mena v lehote ustanovenej v článku 7
Podmienok registrácie.
10.3 ZMENA A DOPLNENIE ÚDAJOV
Ak Registrant žiada o transfer Doménového mena na nového Registranta a za
podmienky, že sa v predmetnej transakcii Registrátor nemení, Registrátor má právo
(podľa postupu v článku 10.2 vyššie) na zmenu údajov Registranta na údaje nového
Registranta. V záujme obmedzenia pochybnosti platí, že na takúto zmenu nie je
potrebný autorizačný kód.
Podľa postupu hore Registrátori a Registranti uznávajú a zaručujú platnosť
transferu Doménového mena na nového Registranta.
ČLÁNOK 11

POZASTAVENIE DOMÉNOVÉHO MENA A POSTUP PRE REAKTIVÁCIU

1.
Ak Registrátor doručí Registru žiadosť o stornovanie v zmysle článku 6.2
Podmienok registrácie a článku 9 týchto Pravidiel registrácie, Register ihneď
pozastaví príslušné Doménové meno na štyridsať (40) kalendárnych dní (i) odo dňa
uvedeného v žiadosti o stornovanie alebo (ii) odo dňa podania žiadosti o
stornovanie, ak dátum uvedený v žiadosti o stornovanie predchádza tomuto dňu
alebo ak v žiadosti o stornovanie nebol uvedený žiaden dátum.
Počas tejto štyridsaťdňovej lehoty
(i) Registrant môže požiadať svojho Registrátora, aby reaktivoval pozastavené
Doménové meno a Registrátor o tejto žiadosti informuje Register,
reaktiváciou Doménového mena sa v princípe nezmení dátum registrácie
ani jednoročné obdobie registrácie. Reaktivácia pridáva rok k Obdobiu, ako
sa uvádza v Podmienkach registrácie.
(ii) Registrant môže požiadať o transfer Doménového mena (čo automaticky
reaktivuje Doménové meno).
Okrem toho, počas uvedenej lehoty pozastavenia môže správca dedičstva
Registranta alebo jeho dedičia (v prípade úmrtia Registranta) alebo určený
správca (v prípade zrušenia Registranta) napriek pozastaveniu Doménového
mena žiadať prostredníctvom Registrátora prevod mena, a to po predložení
príslušných dokumentov v zmysle článku 10.
Ak sa nevykoná reaktivácia alebo uvedený prevod v stanovenej
štyridsaťdňovej lehote alebo ak sa Registru nezaplatia príslušné poplatky,
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Register sprístupní dané Doménové meno pre všeobecnú registráciu.
Poplatky zaplatené za registráciu Doménového mena (alebo jeho obnovu)
sa nenahrádzajú.
2.
Ak Register pozastaví Doménové meno pri ukončení dohody medzi
Registrom a Registrátorom, uplatňuje sa postup uvedený v článku 11.1.
ČLÁNOK 12

POSTUP PRE ZRUŠENIE DOMÉNOVÉHO MENA

1.
Register môže zrušiť Doménové meno z vlastného podnetu výlučne na
základe nasledovných dôvodov:
(i) nezaplatené dlhy Registrátora voči Registru;
(ii) Registrant nespĺňa Kritériá všeobecnej spôsobilosti ustanovené v článku
4.2(b) Nariadenia .eu;
(iii) Registrant poruší Pravidlá.
2.
Pred zrušením Doménového mena upovedomí Register elektronickou
poštou Registranta a/alebo Registrátora, prostredníctvom ktorého bolo Doménové
meno registrované, poskytne tak Registrantovi a/alebo Registrátorovi možnosť
odstrániť uvedené dôvody zrušenia tam, kde je to možné.
Ak sa v stanovenej lehote neodstránia uvedené dôvody pre zrušenie, tak je Register
oprávnený zrušiť Doménové meno.
3.
V momente, keď Register upovedomil Registranta a/alebo Registrátora
v súlade s článkom 12.2, má právo pozastaviť príslušné Doménové meno (á).
Pozastavené Doménové mená nemôžu byť transferované ani reaktivované, podľa
článku 12.3.
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PRÍLOHA Č. 1
Kto si môže zaregistrovať Doménové meno?
Poznámka: Pri registrácii Doménového mena nerozhoduje štátna príslušnosť, ale
bydlisko.
Štáty a územia, ktoré spĺňanú
kritériá spôsobilosti

Štáty a územia, ktoré nespĺňajú kritériá
spôsobilosti

Rakúsko
Belgicko
Bulharsko
Cyprus, južná grécka časť (pod kontrolou
Cyperskej republiky)
Chorvátsko
Česká republika
Dánsko

Severná turecká časť Cypru, ktorá nie je
medzinárodne uznaná

Estónsko
Fínsko
Alandské ostrovy
Francúzsko
Guadeloupe
Francúzska Guyana
Martinik
Mayotte
Réunion
Svätý Martin
Nemecko
Grécko
Maďarsko
Island
Írsko
Taliansko
Lotyšsko
Lichtenštajnsko
Litva
Luxembursko
Malta
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Azorské ostrovy
Madeira
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Španielsko
Kanárske ostrovy
Ceuta
Melilla
Švédsko

Faerské ostrovy
Grónsko

Francúzska Polynézia
Francúzske južné a antarktické územia
Nová Kaledónia
Saint Pierre a Miquelon
Wallis a Futuna
Svätý Bartolomej
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Holandsko

Veľká Británia
Gibraltár

Aruba
Holandské Antily:
Bonaire
Curaçao
Saba
Sint Eustatius
Sint Maarten
Anguilla
Bermudy
Britské antarktické územie
Britské indickooceánske územie
Britské Panenské ostrovy
Kajmanie ostrovy
Falklandy (Malvíny)
Guernsey
Man
Jersey
Montserrat
Pitcairnove ostrovy
Svätá Helena, Ascension a Tristan da Cunha
Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy
Turks a Caicos
Andorra
Island
Monako
San Maríno
Švajčiarsko
Turecko
Vatikán
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