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DEFINÍCIE
Nasledovné definície a uvedené podmienky sa uplatňujú na všetky Návrhy podané
počas Obdobia postupnej registrácie.
Pravidlá pre
riešenie .EU sporov

sú pravidlá pre alternatívne riešenie sporov
(Alternative Dispute Resolution – ADR) uvedené v
článku 22 Pravidiel verejnej politiky,

Nariadenie .EU

je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 733/2002 z 22. apríla 2002 o zavedení domény
najvyššej úrovne .EU, Ú. v. ES L 113, 30.4.2002,
s. 1 až 5,

Návrh

je úplný, technicky správny návrh na registráciu
Doménového mena podaný Registru, ktorý spĺňa
všetky požiadavky uvedené (a) v článku 3
týchto Pravidiel Sunrise a (b) v Usmerneniach pre
registráciu,

Navrhovateľ

je fyzická osoba, obchodná spoločnosť alebo iná
právnická osoba podávajúca Registru Návrh
prostredníctvom Registračného miesta,

Potvrdenie

je emailová správa, ktorú Register pošle
Navrhovateľovi (prípadne aj osobe uvedenej
Navrhovateľom v Návrhu) po doručení Návrhu,

Sprievodný list

je štandardizovaný elektronický dokument, ktorý
Register poskytne Navrhovateľovi (prípadne aj
osobe uvedenej Navrhovateľom v Návrhu) po
doručení Návrhu Registru,

Správca dokumentov

je osoba určená Navrhovateľom v súlade s
článkom 5 ods. 2, ktorá je zodpovedná za
predloženie Písomného dôkazu Spracovateľovi,

Písomný dôkaz

je dokumentácia, ktorú poskytne Navrhovateľ
(alebo iná osoba v jeho mene) Spracovateľovi v
súlade s týmito Pravidlami Sunrise,

Doménové meno

je doménové meno registrované priamo ako
doména najvyššej úrovne .EU, alebo pre ktoré bola
Registru podaná žiadosť o registráciu alebo Návrh,

Štátne
miesta

overovacie sú orgány určené v súlade s článkom 13 druhý
pododsek Pravidiel verejnej politiky, ktoré
zabezpečia overenie týkajúce sa mien uvedených v
článku 10 ods. 3 Pravidiel verejnej politiky,
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Obdobie postupnej
registrácie

je obdobie štyroch mesiacov uvedené v kapitole IV
Pravidiel verejnej politiky a vyhlásené v súlade s
týmito ustanoveniami, ktoré predchádza začiatku
všeobecnej registrácie Doménových mien a počas
ktorého môžu Doménové mená registrovať iba
držitelia prednostných práv uznaných alebo
ustanovených národným právom alebo právom
Spoločenstva a Verejné orgány,

Prednostné práva

sú prednostné práva chránené národným právom
alebo právom Spoločenstva, ktoré sú uvedené v
článku 10 ods. 1 druhý pododsek Pravidiel verejnej
politiky,

Spracovateľ

je Overovateľ určený Registrom na spracovanie
Písomných dôkazov podľa článku 9,

Verejné orgány

sú orgány definované v článku 10 ods. 1 tretí
pododsek Pravidiel verejnej politiky,

Pravidlá verejnej
politiky

sú nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004 z 28. apríla
2004, ktorým sa ustanovujú pravidlá verejnej
politiky týkajúce sa zavedenia a funkcií domény
najvyššej úrovne .EU a zásady, ktorými sa spravuje
registrácia, Ú. v. ES L 162, 30.4.2004, s. 40 až 50,

Registračné miesto

je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe
zmluvy s Registrom poskytuje Navrhovateľom
služby registrácie doménových mien,

Registračná politika

je dokument Registračná politika doménových
mien .EU dostupný na webovej stránke Registra,

Register

je EURid vzw/asbl, nezisková organizácie riadne
založená a platne existujúca podľa práva Belgicka
so sídlom na adrese Park Station, Woluwelaan
150, 1831 Diegem, Belgicko,

Nariadenia

sú Nariadenie .EU a Pravidlá verejnej politiky,

Pravidlá

sú Všeobecné podmienky, Registračná politika,
Pravidlá pre riešenie .EU sporov, Pravidlá Sunrise,
Usmernenia pre registráciu a Nariadenia, ktoré sa
považujú za podmienky registrácie uvedené v
článku 3 Pravidiel verejnej politiky,

Pravidlá Sunrise

sú podmienky uvedené v tomto dokumente vrátane
jeho príloh,
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Všeobecné
podmienky

sú Registračné podmienky doménových mien .EU
dostupné na webovej stránke Registra,

Overovateľ

je osoba určená Registrom na overenie Písomných
dôkazov o Prednostných právach, ktoré si nárokujú
Navrhovatelia.

Iné výrazy ktoré sa používajú v tomto dokumente s veľkým začiatočným písmenom
sú definované vo Všeobecných podmienkach, Registračnej politike, Pravidlách pre
riešenie .EU sporov alebo Nariadeniach.

PREDMET A ROZSAH
Tieto Pravidlá Sunrise spolu so Všeobecnými podmienkami a Registračnou politikou
obsahujú podrobný popis všetkých technických a správnych opatrení, ktoré využije
Register na riadnu, spravodlivú a technicky spoľahlivú správu Obdobia postupnej
registrácie a ustanovujú podmienky registrácie vrátane základných pravidiel a
postupov, ktoré sa uplatňujú na:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Navrhovateľov, ktorí prostredníctvom Registračných miest podávajú
Návrhy,
Registračné miesta,
všetky osoby vrátane Správcov dokumentov, ktoré predkladajú
Písomné dôkazy týkajúce sa Návrhu,
Spracovateľov pri spracovaní Písomných dôkazov podľa článku 9,
Overovateľov pri skúmaní Písomných dôkazov,
Register pri rozhodovaní o povolení alebo zamietnutí registrácie
Doménového mena,
členov komisie rozhodujúcich o sťažnostiach proti rozhodnutiam
Registra o povolení alebo zamietnutí registrácie Doménového mena.

Tieto Pravidlá Sunrise sa uplatňujú na všetky Návrhy podané počas Obdobia
postupnej registrácie.
Všeobecné podmienky a Registračná politika sa uplatňuje na všetky Návrhy, ako aj
na práva a povinnosti Navrhovateľov a Registra vo vzťahu k týmto Návrhom. V
prípade rozporu alebo nesúladu medzi týmito Pravidlami Sunrise a Registračnou
politikou alebo Všeobecnými zásadami majú tieto Pravidlá pre počiatočné obdobie
prednosť pred Registračnou politikou a Všeobecnými podmienkami.
Kapitoly V a VI týchto Pravidiel Sunrise sa však neuplatňujú v prípade, ak je
Navrhovateľ Verejným orgánom navrhujúcim registráciu mena uvedeného v článku
10 ods. 3 Pravidiel verejnej politiky. Verejné orgány navrhujúce registráciu týchto
mien môžu podliehať osobitným pravidlám ustanoveným Európskou komisiou,
členským štátom Navrhovateľa alebo príslušným Štátnymi overovacími miestami.
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KAPITOLA I
Článok 1

VŠEOBECNĚ USTANOVENIA

Požiadavky spôsobilosti

Na navrhovanie registrácie Doménového mena sú spôsobilé iba tie fyzické osoby,
obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, ktoré spĺňajú aspoň jednu požiadavku
spôsobilosti uvedenú v článku 4 ods. 2 písm. (b) Nariadenia .EU.
Článok 2
Zásada „kto skôr príde, ten skôr registruje“, technické požiadavky,
blokované a vyhradené mená
1.

Zásada „kto skôr príde, ten skôr registruje“ uvedená v článku 2 Pravidiel
verejnej politiky počas Obdobia postupnej registrácia znamená, že Register
vykoná registráciu určitého Doménového mena na základe prvého Návrhu
týkajúceho sa tohto Doménového mena doručeného Registru (pričom jediným
ukazovateľom v tomto prípade je dátum a čas doručenia tohto Návrhu do
systému Registra), pokiaľ budú splnené nasledovné podmienky:
(i)
doručenie Písomného dôkazu Spracovateľovi do 40 kalendárnych dní
od doručenia Návrhu registru,
(ii)
overenie existencie Prednostného práva alebo práva k menu
uvedenému v článku 10 ods. 3 Pravidiel verejnej politiky, na ktoré si
nárokuje Navrhovateľ, v súlade s podmienkami uvedenými v tomto
dokumente.

2.

Register prijíma iba návrhy na mená, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené v
článku 2 ods. 2 Všeobecných podmienok. Napriek tomu je možné podať
Návrh na Doménové meno, ktoré už bolo zaregistrované, ale ešte nebolo
aktivované tak, ako je uvedené v článku 22 ods. 2.

Článok 3
1.

Povinnosti Navrhovateľa

Návrh sa považuje za úplný, iba ak Navrhovateľ poskytne Registru
prostredníctvom Registračných miest aspoň nasledovné informácie:
(i)

(ii)

(iii)

celé meno Navrhovateľa. Ak nie je uvedené meno obchodnej
spoločnosti alebo inej právnickej osoby, považuje sa za Navrhovateľa
fyzická osoba žiadajúca o registráciu Doménového mena. Ak je
uvedený názov obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby,
považuje sa za Navrhovateľa táto obchodná spoločnosť alebo iná
právnická osoba,
adresa a štát v rámci Spoločenstva,
i. kde sa nachádza sídlo, ústredná správa alebo hlavné miesto
podnikania Navrhovateľa, alebo
ii. kde bola právnická osoba Navrhovateľa založená, alebo
iii. kde má Navrhovateľ bydlisko,
emailová adresa Navrhovateľa (alebo jeho zástupcu),
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(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

telefónne číslo, na ktorom je možné kontaktovať Navrhovateľa (alebo
jeho zástupcu),
Doménové meno, ktoré sa navrhuje,
jazyk pre konanie ADR,
úplné meno, pre ktoré sa nárokuje Prednostné právo,
druh Prednostného práva, ktoré si nárokuje Navrhovateľ, podľa článku
10 ods. 1 druhý pododsek Pravidiel verejnej politiky,
štát, v ktorom je nárokované Prednostné právo chránené,
jazyk, v ktorom bude vyhotovený Písomný dôkaz poskytnutý
Overovateľovi.

Informácie uvedené v bodoch (viii) a (ix) tvoria v národnom práve alebo práve
Spoločenstva právny základ pre nárokované Prednostné právo k menu.
2.

Požadované Doménové meno musí obsahovať úplné meno, pre ktoré sa
nárokuje Prednostné právo, pričom sa však berie do úvahy článok 11 Pravidiel
verejnej politiky a článok 19 týchto Pravidiel pre počiatočné obdobie.

3.

Register je oprávnený zdieľať uvedené informácie s Overovateľmi (vrátane ich
zástupcov a dodávateľov) a so Štátnymi overovacími miestami na účely
vykonania overenia nárokovaných práv.

Článok 4
1.

Okrem vyhlásení a záruk uvedených v článku 4 Všeobecných podmienok
Navrhovateľ vyhlasuje a zaručuje, že:
(i)
(ii)
(iii)

2.

Vyhlásenia a záruky Navrhovateľa

je vlastníkom, držiteľom práva alebo licencie na nárokované
Prednostné právo,
nárokované Prednostné právo je v deň podania Návrhu právne platné
právo,
Písomný dôkaz, ktorý sa predloží Spracovateľovi, bude obsahovať
pravdivé a verné kópie príslušných originálnych dokumentov a
poskytne dôkaz o existencií nárokovaného Prednostného práva, bude
úplný, presný, aktuálny a pravý a bude vyhotovený v súlade s
Pravidlami Sunrise.

Na Verejné orgány podávajúce Návrh na meno uvedené v článku 10 ods. 3
Pravidiel verejnej politiky sa môžu uplatňovať Osobitné podmienky
ustanovené Európskou komisiou, členským štátom Navrhovateľa alebo
príslušným Štátnym overovacím miestom.

KAPITOLA II
Článok 5

PROCES PODANIA NÁVRHU

Výber Registračného miesta a Správcu dokumentov
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1.

Doménové mená je možné navrhovať Registru iba prostredníctvom
Registračných miest, ktoré konajú v mene Navrhovateľa ale na vlastný účet.
Na podanie Návrhu si preto Navrhovateľ musí zo zoznamu dostupnom na
webovej stránke Registra vybrať Registračné miesto akreditované Registrom.

2.

Navrhovateľ môže určiť Správcu dokumentov tým, že v Návrhu uvedie e
mailovú adresu Správcu dokumentov.

3.

Register, Overovatelia a Štátne overovacie miesta nie sú zmluvnou stranou
dohody medzi Navrhovateľom a jeho Registračným miestom ani dohody
medzi Navrhovateľom a jeho Správcom dokumentov, a preto im z týchto
dohôd nevznikajú žiadne povinnosti alebo zodpovednosti.

Článok 6
1.

Potvrdenie

Po doručení Návrhu pošle Register Navrhovateľovi a prípadne aj jeho
Správcovi dokumentov emailovou správou Potvrdenie, ktoré obsahuje:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Doménové meno, ktoré sa navrhuje,
dátum a čas doručenia Návrhu Registru,
miesto Navrhovateľovho Návrhu v poradí na príslušné Doménové
meno,
konečný dátum pre doručenie stanoveného Písomného dôkazu
Spracovateľovi.

Toto Potvrdenie sa posiela na emailovú adresu Navrhovateľa, a ak bol určený
Správca dokumentov, tak aj na emailovú adresu Správcu dokumentov.
Register využíva emailovú adresu Správcu dokumentov výlučne na tento účel.
2.

Ak nie je uvedené inak, tak Potvrdenie poslané Navrhovateľovi (prípadne
Správcovi dokumentov) ďalej obsahuje odkaz na webovú stránku
sprístupnenú Registrom, na ktorej sa vytvára štandardizovaný Sprievodný list
(vo formáte .pdf) v úradnom jazyku Európskej únie vybranom Navrhovateľom
pri podaní Návrhu. Ak Navrhovateľ určil svoje Registračné miesto ako svojho
Správcu dokumentov a toto Registračné miesto bolo písomne oprávnené
Spracovateľom na predloženie Písomného dôkazu v elektronickej forme,
neobsahuje Potvrdenie takýto odkaz.

KAPITOLA III
Článok 7
1.

DATABÁZA SUNRISE WHOIS

Databáza Sunrise WHOIS

Po doručení úplného a technicky správneho Návrhu uvedie Register v
Databáze Sunrise WHOIS príslušné informácie týkajúce sa Návrhu. Databáza
Sunrise WHOIS môže pre každý doručený Návrh obsahovať nasledovné
informácie:
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

(ix)

(x)
(xi)
2.

Doménové meno, ktoré sa navrhuje,
poradie a dátum a čas doručenia Návrhu Registru a miesto Návrhu v
poradí na príslušné Doménové meno,
celé meno Navrhovateľa,
kontaktné informácie Navrhovateľa,
druh Prednostného práva nárokovaného Navrhovateľom,
úplné meno, pre ktoré sa nárokuje Prednostné právo,
štát, v ktorom je nárokované Prednostné právo chránené,
prvé stavové pole obsahujúce informáciu o tom, či bol alebo nebol
Spracovateľovi doručený Písomný dôkaz a prípadný dátum doručenia
Písomného dôkazu,
druhé stavové pole obsahujúce informáciu o tom, či Register vydal
alebo nevydal rozhodnutie o registrácii Doménového mena v mene
Navrhovateľa, a ak rozhodnutie vydal, tak jeho výsledok,
tretie stavové pole v ktorom je uvedené, či sa podľa informácií Registra
vedie súdne alebo mimosúdne konanie týkajúce sa Doménového mena,
jazyk pre konanie ADR.

V stavovom poli uvedenom v článku 7 ods. 1 bod (viii) sa prípadne uvedie
dátum doručenia Písomného dôkazu.
Z údaju, že Spracovateľovi bol doručený Písomný dôkaz, nevyplýva, že tento
Písomný dôkaz spĺňa všetky podmienky ustanovené v týchto Pravidlách
Sunrise.

3.

Spracovateľ je povinný informovať Register o zmene stavu v primeranej lehote
od doručenia prvého Písomného dôkazu týkajúceho sa príslušného Návrhu
Spracovateľovi. Spracovateľ neposiela žiadne iné správy o tom, či bol alebo
nebol doručený Písomný dôkaz a o dátume jeho doručenia.
Databáza Sunrise WHOIS je jediným ukazovateľom pre overenie, či bol
Spracovateľovi doručený Písomný dôkaz.

4.

Vo vzťahu k stavovému poľu podľa článku 7 ods. 1 bod (ix) môžu byť uvedené
nasledovné stavy:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(vii)

začaté,
Doménové meno zaregistrované ale neaktivované,
Doménové meno zaregistrované a aktivované,
Návrh zamietnutý,
skončené (žiadny alebo nedostatočný Písomný dôkaz doručený v
stanovenom čase),
skončené (pretože Štátne overovacie miesto nevydalo rozhodnutie do
90 kalendárnych dní od žiadosti Registra o overenie príslušného
Písomného dôkazu),
neposudzované (z dôvodu registrácie a aktivácie Doménového mena v
mene iného Navrhovateľa).
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Stav „začaté“ je základným stavom pre každý Návrh. Všetky zmeny stavu
patria do výlučnej právomoci Registra.

KAPITOLA IV
Článok 8
1.

(ii)

je Navrhovateľ povinný informovať Register o počte strán svojho
Písomného dôkazu a
má Navrhovateľ možnosť výberu úradného jazyka Európskej únie,
pokiaľ sa odlišuje od jazyka vybraného Registračným miestom pre
Sprievodný list pri podaní Návrhu Registru.

Po doručení týchto informácií sprístupní Register elektronický Sprievodný list
vo formáte .pdf, ktorý obsahuje aspoň nasledovné informácie:
(i)
(ii)

3.

Oficiálne požiadavky na Písomný dôkaz

Na webovej stránke uvedenej v odkaze Registra podľa článku 6 ods. 2
(i)

2.

PÍSOMNÝ DÔKAZ

meno a adresu Spracovateľa,
nasledovné informácie vyňaté z Databázy Sunrise WHOIS:
(a)
navrhované Doménové meno,
(b)
celé meno Navrhovateľa,
(c)
kontaktné informácie Navrhovateľa,
(d)
druh Prednostného práva nárokovaného Navrhovateľom,
(e)
štát, v ktorom je nárokované Prednostné právo chránené,
(f)
úplné meno, pre ktoré si Navrhovateľ nárokuje Prednostné právo,
(g)
jazyk, v ktorom bude vyhotovený Písomný dôkaz poskytnutý
Overovateľovi,
(h)
dátum doručenia Návrhu Registru,
(i)
jedinečný čiarový kód.

Navrhovateľ alebo jeho Správca dokumentov sú povinní:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

vytlačiť Sprievodný list vytvorený na webovej stránke Registra,
uviesť v Sprievodnom liste úradný jazyk, v ktorom sa predkladá
Písomný dôkaž, pokiaľ sa Písomný dôkaz predkladá v úradnom jazyku
Európskej únie odlišnom od jazyka vybraného v Návrhu. V prípade, že
sa v Sprievodnom liste vyberie iný úradný jazyk, musia byť všetky
Písomné dôkazy predložené v jazyku vybranom v Sprievodnom liste,
podpísať Sprievodný list,
priložiť príslušné Písomné dôkazy uvedené v kapitole V,
parafovať priložené Písomné dôkazy.

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, nesmie sa meniť znenie Sprievodného
listu. Písomný dôkaz predložený bez Sprievodného listu alebo zo zmeneným
Sprievodným listom alebo so Sprievodným listom, ktorý nie je podpísaný, sa
zamietne, okrem ak Písomný dôkaz predkladá Registračné miesto
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elektronicky (v tom prípade nie je potrebné predložiť Spracovateľovi žiadny
Sprievodný list).
4.

Na Písomný dôkaz v jazyku odlišnom od jazyka vybraného v súlade s tými
Pravidlami Sunrise sa neprihliada. Ak niektorý Písomný dôkaz nie je v
úradnom jazyku vybranom Navrhovateľom, musí sa k nemu priložiť úradný
preklad do jazyka vybraného v Návrhu alebo prípadne v Sprievodnom liste.

5.

Riadne podpísaný Sprievodný list a priložené Písomné dôkazy sa pošlú na
adresu uvedenú v Sprievodnom liste. Na dokumenty poslané na adresu
odlišnú od adresy uvedenej v Sprievodnom liste sa neprihliada.
Písomný dôkaz sa musí poslať obyčajnou poštou, doporučene alebo
zásielkovou službou.
Nie je prípustné posielať Písomné dôkazy prostriedkami inými ako sú
prostriedky uvedené v článku 8 ods. 5 (napríklad faxom alebo emailovou
správou) s výnimkou Registračného miesta, ktoré je Spracovateľom písomne
oprávnené predložiť Písomný dôkaz Spracovateľovi elektronicky.
Písomné dôkazy sa musia doručiť Spracovateľovi do štyridsiatich (40)
kalendárnych dní od doručenia Návrhu Registru, pričom v opačnom prípade
sa Návrh bude považovať za skočený.
Písomný dôkaz sa môže doručiť Spracovateľovi iba v čase od 8,00 hod. do
17,00 hod. (belgického času) v pracovných dňoch v Belgicku. Iba pre
vylúčenie pochybností sa soboty, nedele a štátne sviatky v Belgicku
nepovažujú za pracovné dni v Belgicku.
Z toho dôvodu, ak štyridsaťdňová lehota uvedená v článku 14 druhý pododsek
Pravidiel verejnej politiky uplynie v sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok v
Belgicku, považuje sa Písomný dôkaz, ktorý nebol doručený v posledný
pracovný deň v Belgicku predchádzajúci tejto sobote, nedeli alebo štátnemu
sviatku v Belgicku, za nedoručený do uplynutia lehoty.

6.

Sprievodný list poslaný Navrhovateľom alebo v jeho mene a priložené
Písomné dôkazy musia spĺňať nasledovné požiadavky:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

ku každému Návrhu musí byť predložený jeden (1) súbor Písomných
dôkazov. Nie je prípustné kombinovať rôzne súbory Písomných
dôkazov pre rôzne Návrhy v jednom balení alebo obálke,
veľkosť listov papiera musí byť vo formáte DIN A4 (29,7 cm x 21 cm)
alebo Letter (27,94 cm x 21,59 cm),
dokumenty musia byť vytlačené na nepriesvitnom bielom papieri,
strany musia byť postupne číslované od strany číslo 1 bez
Sprievodného listu,
listy papiera musia byť potlačené iba z jednej strany,
dokumenty musia byť primerane čitateľné, keď sa naskenujú,
Písomný dôkaz nesmie byť retušovaný alebo inak upravovaný,

p. 12/29

.eu Pravidlá Sunrise
v. 1

(viii)

listy papiera nesmú byť zložené, zošité, zlepené alebo inak navzájom
spojené.

Za zabezpečenie splnenia týchto požiadaviek je zodpovedný výlučne
Navrhovateľ. Písomný dôkaz poslaný Spracovateľovi treťou osobou v mene
Navrhovateľ sa považuje za poslaný Navrhovateľom.
7.

Spracovateľ nie je povinný spracovať alebo prihliadať na doručené informácie
alebo dokumenty, ktoré nespĺňajú všetky požiadavky ustanovené v článku 8
ods. 6.
Register a Spracovateľ nie sú povinní informovať Navrhovateľa o tom, či
Písomné dôkazy spĺňajú alebo nespĺňajú všetky požiadavky uvedené v tomto
článku.

8.

Z neposkytnutia žiadnej správy alebo odpovede zo strany Spracovateľa alebo
Registra o tom, že Písomné dôkazy boli doručené, nevyplýva, že informácie
poskytnuté Navrhovateľom (alebo v jeho mene) spĺňajú podmienky
ustanovené v tejto kapitole.

Článok 9
1.

Spracovanie Písomných Dôkazov

Spracovateľ po doručení Sprievodného listu spolu s Písomnými dôkazmi
predloženými Spracovateľovi:
(i)
(ii)

pečiatkou vyznačí na Písomných dôkazoch dátum a čas ich
doručenia,
naskenuje doručené informácie a dokumenty, pokiaľ Písomný dôkaz
nedoručí Spracovateľovi v elektronickej forme Registračné miesto,
ktoré je písomne oprávnené Spracovateľom na poskytnutie
Písomného dôkazu v elektronickej forme.

2.

Register a Spracovateľ sú na základne vlastného uváženia oprávnení po
doručení súboru Písomných dôkazov neprihliadať na žiadne ďalšie informácie
a dokumenty týkajúce sa rovnakého Návrhu, avšak Spracovateľ môže
prostredníctvom Registračného miesta požiadať Navrhovateľa o predloženie
nového súboru Písomných dôkazov, pokiaľ bol pôvodný Písomný dôkaz
náhodne poškodený alebo zničený v priebehu doručovania alebo po jeho
doručení.

3.

Spracovateľ spôsobom dojednaným medzi Spracovateľom a Registrom
informuje Register o dátume doručenia každého súboru Písomných dôkazov
okrem súborov doručených podľa článku 9 ods. 2.

4.

Navrhovateľ nemôže nahliadať do Písomných dôkazov po ich doručení
Spracovateľovi.
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Navrhovateľ uznáva a súhlasí s tým, že Písomný dôkaz doručený
Spracovateľovi sa stáva výlučným vlastníctvom Spracovateľa a Register ani
Spracovateľ nevrátia žiadne Písomné dôkazy Navrhovateľovi, Registračnému
miestu alebo inej osobe určenej Navrhovateľom.
5.

Register a Spracovateľ poskytnú Písomný dôkaz tretím osobám iba v rozsahu
požadovanom príslušným súdom, štátnym orgánom alebo orgánom dohľadu
alebo v prípade, ak im takáto povinnosť vyplýva z právnych predpisov. Okrem
toho, Písomný dôkaz sa poskytne v elektronickej forme na základe pokynov
Registra ako odporcu v konaní ADR v súvislosti so sťažnosťou proti
rozhodnutiu Registra.

KAPITOLA V
Článok 10

OVERENIE PREDNOSTNÝCH PRÁV

Proces overenia

1.

Na základe pokynov Registra Overovateľ overí, či Písomný dôkaz preukazuje
Prednostné právo, ktoré si nárokuje Navrhovateľ v Návrhu.

2.

Overovateľ posudzuje Písomné dôkazy pre rovnaké Doménové mená v poradí,
v akom boli Návrhy doručené Registru, v súlade s postupom ustanoveným v
článku 14 Pravidiel verejnej politiky.
Pri rozdielnych Doménových menách môže Overovateľ z dôvodu
hospodárnosti rozhodnúť o poradí posudzovania Písomných dôkazov,
napríklad na základe
(i)
(ii)
(iii)

počte Návrhov doručených pre rozdielne Doménové mená,
jazykov, v ktorých sú vyhotovené Písomné dôkazy k jednotlivým
Návrhom,
času a prostriedkov potrebných pre riadne overenie Prednostných
práv na základe predložených Písomných dôkazov.

Overovatelia sú dodávateľmi Registra, ktorý je jedinou osobou oprávnenou
rozhodnúť o tom, či sa Doménové meno v mene Navrhovateľa zaregistruje
alebo nie.
Článok 11
1.

Prednostné práva – Všeobecné ustanovenia

V prvej fáze Obdobia postupnej registrácie môžu iba Doménové mená, ktoré
zodpovedajú
(i)
(ii)

registrovaným ochranným zámkam Spoločenstva alebo národným
ochranným známkam alebo
zemepisným označeniam alebo označeniam pôvodu
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navrhovať držitelia práv alebo licencií na príslušné Prednostné právo, bez toho
aby boli dotknuté mená, ktoré môžu navrhovať Verejné orgány podľa článku
10 ods. 3 Pravidiel verejnej politiky.
2.

V druhej fáze Obdobia postupnej registrácie môžu Doménové mená, ktoré
zodpovedajú
(i)
(ii)

druhom Prednostných práv uvedených v článku 11 ods. 1 alebo
iným druhom Prednostných práv

navrhovať držitelia príslušných Prednostných práv.
3.

Navrhovateľ musí byť držiteľom práva (prípadne licencie) na nárokované
Prednostné právo najneskôr v deň doručenia Návrhu Registru a v tento deň
musí byť Prednostné právo platné a v celom rozsahu účinné.

Článok 12
1.

Písomné dôkazy – Všeobecné hmotnoprávne požiadavky

Ak nie je v článkoch 13 až 18 týchto Pravidiel Sunrise uvedené inak,
Navrhovateľ musí predložiť Písomný dôkaz, ktorý obsahuje
(i)

(ii)

písomné prehlásenie podpísané príslušným orgánom, osobou
vykonávajúcou právnické povolanie 1 alebo odborným zástupcom 2 , v
ktorom sa potvrdzuje, že daný druh Prednostného práva nárokovaného
Navrhovateľom je chránený podľa práva príslušného členského štátu
vrátane
a. odkazu na príslušné právne ustanovenia, odborné práce alebo
súdne rozhodnutia a
b. podmienok vyžadovaných pre túto ochranu a
dôkaz, že úplné meno, pre ktoré sa nárokuje Prednostné právo, spĺňa
všetky podmienky ustanovené týmito právnymi predpismi, prípadne
odbornými prácami a súdnymi rozhodnutiami a že toto meno je
chránené príslušným nárokovaným Prednostným právom.

2.

V každom prípade stačí predložiť príslušný konečný rozsudok súdu alebo
rozhodcovské rozhodnutie oficiálneho orgánu pre alternatívne rozhodovanie
sporov príslušného aspoň v jednom členskom štáte, v ktorom je uvedené, že
Navrhovateľ má ochranu úplného mena, pre ktoré si nárokuje Prednostné
právo.

3.

Ak podľa práva príslušného členského štátu podlieha existencia
nárokovaného Prednostného práva určitým podmienkam týkajúcim sa toho, že

1

Osoba vykonávajúca právnické povolanie je osoba, ktorá je oprávnená vykonávať právnické
povolanie v jednom z členských štátov a ktorá vykonáva svoju činnosť v rámci Spoločenstva (pozri
smernicu č. 98/5/ES zo 16. februára 1998, Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 36).
2
Odborný zástupca je osoba, ktorá je oprávnená zastupovať klientov na príslušnom národnom urade
priemyselného vlastníctva, úradoch OHIM alebo EPO.
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meno je slávne alebo všeobecne alebo verejne známe, má určitú povesť,
dobré meno alebo použitie a podobne, musí Navrhovateľ predložiť aj
(i)

(ii)

písomné prehlásenie podpísané príslušným orgánom, osobou
vykonávajúcou právnické povolanie alebo odborným zástupcom,
doplnené príslušnými dôkazmi alebo
zodpovedajúci rozsudok súdu alebo rozhodcovské rozhodnutie
oficiálneho orgánu pre alternatívne rozhodovanie sporov príslušného
aspoň v jednom členskom štáte,

v ktorom je uvedené, že meno, pre ktoré sa nárokuje Prednostné právo, spĺňa
podmienky ustanovené právom (prípadne súdnymi rozhodnutiami alebo
odbornými prácami a prípadné podmienky podľa prílohy č. 1) príslušného
členského štátu vo vzťahu k danému druhu Prednostného práva.
4.

Z každého písomného prehlásenia podľa tejto kapitoly musí byť zrejmé alebo
musí obsahovať dôkazy, že ten, kto ho podpísal, spĺňa podmienky pre
príslušný orgán, osobu vykonávajúcu právnické povolanie alebo odborného
zástupcu, ktorí sú uvedení v tejto kapitole.

Článok 13

Registrované ochranné známky

1.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

(i)

Ak je Prednostné právo nárokované Navrhovateľom ochrannou známkou,
musí byť táto ochranná známka registrovaná úradom priemyselného
vlastníctva v niektorom členskom štáte, Úradom pre ochranné známky štátov
Beneluxu alebo Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (Office for
Harmonisation in the Internal Market – OHIM) alebo musí byť medzinárodne
registrovaná a chránená aspoň v jednom z členských štátov Európskej únie.

(ii)

Návrh ochrannej známky sa nepovažuje za Prednostné právo.

2.

PISOMNE DOKAZY PRE REGISTROVANE OCHRANNE ZNAMKY
Ak nie je v prílohe č. 1 uvedené inak, stačí pre registrovanú ochrannú známku
predložiť nasledovné Písomné dôkazy:
(i)

(ii)

kópiu oficiálneho dokumentu vydaného príslušným úradom
priemyselného vlastníctva, z ktorého vyplýva, že ochranná známka je
registrovaná (potvrdenie o registrácii, potvrdenie o obnovení registrácie,
úradný výpis z registra, vyhlásenie úradu priemyselného vlastníctva,
uverejnenie registrácie v úradnom vestníku a podobne) alebo
výpis z oficiálnej online databázy prevádzkovanej alebo spravovanej
príslušným národným úradom priemyselného vlastníctva, Úradom pre
ochranné známky štátov Beneluxu, úradom OHIM alebo WIPO. Výpisy
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z komerčných databáz nie sú prípustné, aj keď poskytujú rovnaké
informácie ako úradné výpisy.
V uvedených prípadoch musí Písomný dôkaz jasne preukazovať, že
Navrhovateľ je vlastníkom registrovanej ochrannej známky.
V prípade, ak je Navrhovateľ držiteľom licencie alebo nadobúdateľom
registrovanej ochrannej známky uvedenej v článku 13 ods. 1, sa uplatňuje
článok 20.
Článok 14
1.

Zemepisné označenia a označenia pôvodu

ZEMEPISNE OZNACENIA A OZNACENIA POVODU – VSEOBECNE USTANOVENIA
Ak je Prednostné právo nárokované Navrhovateľom zemepisným označením
alebo označením pôvodu, musí byť toto zemepisné označenia alebo
označenie pôvodu chránené aspoň v jednom z členských štátov Európskej
únie.

2.

PÍSOMNÉ DÔKAZY PRE ZEMEPISNÉ OZNAČENIA A OZNAČENIA PÔVODU
Ak nie je v prílohe č. 1 uvedené inak, stačí pre zemepisné označenie alebo
označenie pôvodu predložiť nasledovné Písomné dôkazy:
(i)

(ii)
(iii)

kópiu zákona, nariadenia alebo rozhodnutia príslušného oficiálneho
orgánu, ktorý udeľuje ochranu určitým menám ako zemepisným
označeniam alebo označeniam pôvodu alebo
kópiu oficiálneho uverejnenia zákona, nariadenia alebo rozhodnutia
uvedeného v bode (i) alebo
výpis z príslušného registra (ak existuje).

Takýto Písomný dôkaz musí jasne preukazovať, že meno, pre ktoré sa
nárokuje Prednostné právo je zemepisné označenia alebo označenie pôvodu,
ktorého držiteľom je Navrhovateľ.
Článok 15

Neregistrované ochranné známky

Ak si Navrhovateľ nárokuje Prednostné právo na určité meno na základe
(i)

(ii)

všeobecne známej neregistrovanej ochrannej známky v zmysle článku
6bis Parížskeho dohovoru o ochrane priemyselného vlastníctva v znení
neskorších zmien a doplnkov alebo
neregistrovanej ochrannej známky okrem ochranných známok podľa
bodu (i), ktorá je chránená právom jedného z členských štátov, ktorý je
podľa prílohy č. 1 členským štátoch ochraňujúcim neregistrované
ochranné známky,
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stačí preukázať existenciu tohto Prednostného práva v súlade s článkom 12
ods. 2 a 3, pričom nie je potrebné poskytnúť Písomný dôkaz uvedený v článku
12 ods. 1.
Článok 16
označenia
1.

Názvy obchodných spoločností, obchodné mená a obchodné

NAZVY OBCHODNÝCH SPOLOCNOSTI – VSEOBECNE USTANOVENIA
Názov obchodnej spoločnosti je oficiálny názov spoločnosti, teda meno, pod
ktorým bola spoločnosť založená a pod ktorým je registrovaná. V členských
štátoch, v ktorých neexistuje ochrana názvov obchodných spoločností, môže
byť názov obchodnej spoločnosti chránený aj ako obchodné meno (ako je
uvedené v článku 16 ods. 2) alebo ako obchodné označenie (ako je uvedené
v článku 16 ods. 3).
Ak si Navrhovateľ nárokuje Prednostné právo na určité meno na základe
názvu obchodnej spoločnosti chráneného podľa práva jedného z členských
štátov uvedených v prílohe č. 1, ktorý je členským štátom ochraňujúcim názvy
obchodných spoločností, stačí preukázať existenciu tohto Prednostného práva
v súlade s článkom 16 ods. 4.

2.

OBCHODNÉ MENÁ – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Keďže obchodné mená sú chránené vo všetkých členských štátoch Európskej
únie, stačí poskytnúť Overovateľovi Písomný dôkaz uvedený v článku 16
ods. 5.

3.

OBCHODNE OZNACENIA – VSEOBECNE USTANOVENIA
Ak si Navrhovateľ nárokuje Prednostné právo na určité meno na základe
obchodného označenia chráneného podľa práva jedného z členských štátov
uvedených v prílohe č. 1, ktorý je členským štátom ochraňujúcim tieto
obchodné označenia, stačí preukázať existenciu tohto Prednostného práva v
súlade s článkom 16 ods. 5.

4.

PÍSOMNÉ DÔKAZY PRE NÁZVY OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ
Ak nie je v prílohe č. 1 uvedené inak, stačí pre názvy obchodných spoločností
podľa článku 16 ods. 1 predložiť nasledovné Písomné dôkazy:
(i)

výpis z príslušného registra obchodných spoločností alebo obchodného
registra,
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(ii)

(iii)

potvrdenie o založení obchodnej spoločnosti alebo kópiu oznámenia o
založení alebo o zmene názvu obchodnej spoločnosti uverejneného v
oficiálnej zbierke alebo úradnom vestníku alebo
prehlásenie (napríklad potvrdenie o existencii) podpísané oficiálnym
registrom obchodných spoločností alebo obchodným registrom,
príslušným verejným orgánom alebo notárom.

Takýto Písomný dôkaz musí jasne preukazovať, že meno, pre ktoré sa
nárokuje Prednostné právo, je oficiálnym názvom obchodnej spoločnosti alebo
jedným z názvov obchodnej spoločnosti Navrhovateľa.

5.

PISOMNE DOKAZY PRE OBCHODNE MENA A OBCHODNE OZNACENIA
Ak nie je v prílohe č. 1 uvedené inak, stačí pre obchodné mená a obchodné
označenia podľa článku 16 ods. 2 a 3 predložiť nasledovné Písomné dôkazy:
(i)

(ii)

pokiaľ existuje povinnosť alebo možnosť registrácie príslušného
obchodného mena alebo obchodného označenia v oficiálnom registri
(ak je tento register zriadený v členskom štáte, v ktorom sa nachádza
miesto podnikania):
a. výpis z tohto oficiálneho registra, na ktorom je uvedený dátum, kedy
bolo obchodné meno zaregistrované a
b. dôkaz o verejnom používaní daného obchodné mena alebo
obchodného označenia pred podaním Návrhu (najmä dôkaz o
predaných množstvách, kópie reklamných alebo propagačných
materiálov alebo faktúr, na ktorých je uvedené obchodné meno
alebo obchodné označenie, ktoré preukazujú verejné používanie
mena v príslušnom členskom štáte),
pokiaľ registrácia nie je povinná, tak Písomný dôkaz podľa článku 12
ods. 3.

Takýto Písomný dôkaz obchodného mena alebo obchodného označenia musí
jasne preukazovať, že meno, pre ktoré sa nárokuje Prednostné právo, je
obchodné meno alebo obchodné označenie Navrhovateľa.
Článok 17

Priezviská

1.

Ak si Navrhovateľ nárokuje Prednostné právo na určité meno na základe
obchodného mena, obchodného označenia alebo názvu obchodnej
spoločnosti, ktoré zodpovedajú určitému priezvisku, musí vo svojom Návrhu
označiť Prednostné právo druhu „obchodné meno, obchodné označenie alebo
názov obchodnej spoločnosti“ a preukázať existenciu tohto Prednostného
práva v súlade s článkom 16 ods. 4 a 5.

2.

Ak si Navrhovateľ nárokuje Prednostné právo na určité meno na základe
svojho priezviska, pokiaľ je toto priezvisko chránené v členskom štáte, v
ktorom má pobyt, musí vo svojom Návrhu označiť Prednostné právo
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„iného“ druhu a preukázať existenciu tohto Prednostného práva v súlade s
článkom 12 ods. 1 alebo 2.
Článok 18
1.

Charakteristické názvy chránených literárnych a umeleckých diel

CHARAKTERISTICKÉ NÁZVY – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Ak si Navrhovateľ nárokuje Prednostné právo na určité meno na základe
charakteristického názvu chráneného literárneho alebo umeleckého diela
chráneného podľa práva jedného z členských štátov uvedených v prílohe č. 1,
ktorý je členským štátom ochraňujúcim charakteristické názvy chránených
literárnych alebo umeleckých diel, stačí preukázať existenciu tohto
Prednostného práva v súlade s článkom 18 ods. 2.

2.

PÍSOMNÉ

DÔKAZY PRE CHARAKTERISTICKÉ NÁZVY CHRÁNENÝCH LITERÁRNYCH A
UMELECKÝCH DIEL

Ak nie je v prílohe č. 1 uvedené inak, stačí pre charakteristický názov
literárneho alebo umeleckého diela podľa článku 18 ods. 1 predložiť
nasledovné Písomné dôkazy:
(i)

kópiu obalu alebo vyobrazenia literárneho alebo umeleckého diela
obsahujúceho príslušný názov (spolu so stručným popisom (a) diela
alebo (b) obsahom diela, fotografiou diela a podobne) a
(ii)
písomné prehlásenie podpísané príslušným orgánom, osobou
vykonávajúcou právnické povolanie alebo odborným zástupcom, v
ktorom sa uvádza, že Navrhovateľ je držiteľom nárokovaného práva
týkajúceho sa uvedeného názvu v deň podania Návrhu, že umelecké
dielo bolo oprávnene uverejnené a jeho názov je charakteristický
pričom tento Písomný dôkaz musí jasne preukazovať, že Navrhovateľ je
držiteľom tohto charakteristického názvu literárneho alebo umeleckého diela.
Článok 19

Úplné meno, na ktoré existuje Prednostné právo

1.

V zmysle článku 10 ods. 2 Pravidiel verejnej politiky spočíva registrácia
Doménového mena na základe Prednostného práva v registrácii úplného
mena, na ktoré existuje Prednostné právo preukázané Písomným dôkazom.
Navrhovateľ nemôže získať registráciu Doménového mena obsahujúceho iba
časť úplného mena, a ktoré existuje Prednostné právo.

2.

V Písomnom dôkaze musí byť jasne uvedené meno, pre ktoré sa nárokuje
Prednostné právo. Nárokované Prednostné právo na meno, ktoré je súčasťou
obrazových alebo zložených označení (označení obsahujúcich slová, kresby,
obrázky, logá a podobne) je prijateľné, iba ak
(i)

označenie obsahuje výlučne meno alebo
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(ii)

slovná zložka prevláda a môže sa zreteľne oddeliť alebo odlíšiť od
obrazovej zložky,

pokiaľ
(a)

všetky abecedné a číselné znaky (prípadne vrátane spojovníkov)
daného označenia sú súčasťou navrhovaného Doménového mena v
rovnakom poradí, v akom sa nachádzajú v označení a

(b)

celkový dojem z daného slova je jednoznačný bez primeranej možnosti
zámeny znakov, z ktorých označenie pozostáva alebo poradia týchto
znakov.

3.

Pri ochranných známkach nie sú skratky „TM“, „SM“, „®“ súčasťou úplného
mena, na ktoré existuje Prednostné právo.

4.

Pri obchodných menách, názvoch obchodných spoločností a obchodných
označeniach sa môže druh obchodnej spoločnosti (ako sú napríklad skratky
„SA“, „GmbH“, „Ltd.“ alebo „LLP“) vynechať z úplného mena, na ktoré existuje
Prednostné právo.

5.

Ak si Navrhovateľ nárokuje Prednostné právo k menu, ktoré obsahuje
internetovú doménu najvyššej úrovne (ako je napríklad .COM, .NET
alebo .EU), obsahuje úplné meno, na ktoré existuje Prednostné právo, aj túto
príponu domény.

6.

Pri menách v inom ako bežnom latinskom písme musí Návrh obsahovať
prepis mena, pre ktoré sa nárokuje Prednostné právo, do bežného latinského
písma. Prepis sa musí vykonať v súlade so všeobecnými normami platnými
pre prepisy. Nie je prípustný prepis písma, ktoré sa všeobecne nevyužíva v
úradných jazykoch Európskej únie.

Článok 20

Licencie, prevody a zmeny týkajúce sa Navrhovateľa

20.1

Ak Navrhovateľ získal licenciu na registrovanú ochrannú známku uvedenú v
článku 13 ods. 1 bod (i), na základe ktorej si nárokuje Prednostné právo, musí
s Písomnými dôkazom predložiť aj formulár potvrdenia a vyhlásenia, ktorého
vzor je uvedený v prílohe č. 2, riadne vyplnený a podpísaný poskytovateľom
licencie na príslušnú registrovanú ochrannú známku a Navrhovateľom (ako
držiteľom licencie). Ak je Navrhovateľ držiteľom sublicencie, musí predložiť aj
druhé potvrdenie a vyhlásenie riadne vyplnené a podpísané vlastníkom
príslušnej registrovanej ochrannej známky a držiteľom jeho licencie.

20.2

Ak je Navrhovateľ nadobúdateľom Prednostného práva a predložené Písomné
dôkazy jasne nepreukazujú, že nárokované Prednostné právo bolo prevedené
na Navrhovateľa, musí predložiť aj formulár potvrdenia a vyhlásenia, ktorého
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vzor je uvedený v prílohe č. 3, riadne vyplnený a podpísaný prevodcom
príslušného Prednostného práva a Navrhovateľom (ako nadobúdateľom).
20.3

Ak z iného dôvodu ako sú dôvody uvedené v článku 20 ods. 1 a 2 Písomný
dôkaz jasne nepreukazuje, že Navrhovateľ je držiteľom nárokovaného
Prednostného práva (napríklad pretože si Navrhovateľ zmenil meno, zlúčil sa,
Prednostné právo bolo prevedené späť a podobne), musí Navrhovateľ
predložiť oficiálne dokumenty, z ktorých vyplýva, že je rovnakou osobou alebo
právnym nástupcom osoby uvedenej v Písomnom dôkaze, ktorá je držiteľom
Prednostného práva.

KAPITOLA VI PRESKÚMANIE NÁROKOV NA PREDNOSTNÉ
PRÁVO, PÍSOMNÉ DÔKAZY A ROZHODNUTIA REGISTRAČNÉHO
MIESTA
Článok 21
1.

Preskúmanie Overovateľom

Podľa pokynov Registra Overovateľ, vymenovaný Registrom, overí:
(i)
či je zabezpečená zhoda s oficiálnymi dokumentmi uvedenými v Článku
8a
(ii)
či je splnená požiadavka na existenciu Prednostného práva na meno
uplatňovaná Navrhovateľom v Návrhu.
Overovateľ a Register nie sú povinní upozorniť Navrhovateľa na nedodržanie
vyššie uvedených podmienok.

2.

Overovateľ preskúma, či má Navrhovateľ Prednostné právo na meno výlučne
na základe prima facie prehliadnutia prvej sady Písomných dôkazov
obdržaných a oskenovaných Spracovateľom (vrátane Písomných dôkazov
prijatých elektronicky, ak je to možné) a v súlade s ustanoveniami týchto
Pravidiel Sunrise.

3.

Overovateľ nie je povinný, ale je mu dovolené pri zachovaní absolútnej
diskrétnosti vykonávať vlastný prieskum ohľadom okolností Návrhu,
uplatňovaného Prednostného práva a vytvorených Písomných dôkazov.

Článok 22

Rozhodnutie Registra

1.

Overovateľ informuje Register o svojich zisteniach v súlade s Paragrafom14
Pravidiel verejnej politiky spoločne dohodnutým spôsobom.

2.

Register zaregistruje Doménové mená podľa princípu „prvý berie“, ak zistí, že
Navrhovateľ preukázal prednostné právo v súlade s Článkom 2 vyššie.
Počas štyridsať (40) kalendárnych dní po rozhodnutí Registra o registrácii
príslušného Doménového mena (označovanej v Pravidlách riešenia sporov
pri .eu ako „Odvolacie obdobie Sunrise“), ktorákoľvek účastnícka strana môže
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zahájiť Alternatívne riešenie sporu (ADR) proti rozhodnutiu Registra na
základe toho, že rozhodnutie nespĺňa Nariadenia.
Register aktivuje Doménové meno v deň uplynutia štyridsať (40)denného
obdobia len v prípade, ak nebol proti rozhodnutiu Registra zahájený žiadny
ADR postup počas štyridsať (40)denného obdobia.
3.

Bez ohľadu na ustanovenia upravujúce prevod Doménových mien alebo
zmeny Registračného miesta uvedené v Pravidlách sa môžu
(a)
(b)

prevod Doménového mena na tretiu stranu s výnimkou prevodu
zaisteného v Paragrafe 19 Pravidiel verejnej politiky a
zmena Registračného miesta

udiať výlučne po aktivácii príslušného Doménového mena.
4.

Rozhodnutie Registra o registrácii Doménového mena v mene Navrhovateľa
nemá hodnotu ako precedens v žiadnom súdnom alebo mimosúdnom postupe
pri vyrovnaní sporu, vrátane Postupu ADR na základe špekulácie alebo
zneužitia registrácie.

Článok 23

Ukončenie Overovacieho postupu; Priebeh Postupu ADR

1.

Ak nedošlo k žiadnemu konečnému rozhodnutiu pre Doménové meno, v
zmysle ktorého by bol vypracovaný Návrh vstúpil do platnosti pred 1. májom
2007 (alebo iným dátumom, ktorý mohol Register zverejniť na svojej webovej
stránke), Register môže od Overovateľov a Štátnych overovacích miest
požadovať overenie všetkých práve vybavovaných Návrhov na Doménové
mená, pre ktoré nevstúpilo do platnosti žiadne rozhodnutie. V takom prípade
bude Register prostredníctvom elektronickej pošty požadovať od príslušných
Navrhovateľov autorizáciu overenia uplatňovaných Prednostných práv
(uplatňovaného Prednostného práva) príslušným Overovateľom alebo
Štátnym overovacím miestom.

2.

Ak Navrhovateľ neautorizuje overenie uplatňovaných Prednostných práv
(uplatňovaného Prednostného práva) do jedného mesiaca od elektronickej
žiadosti uvedenej v Článku 23 ods. 1, Register je oprávnený Návrh zamietnuť.

KAPITOLA VII
Článok 24
1.

RÔZNE

Úpravy, Pokyny, Vymáhateľnosť

Register môže vydať pokyny k interpretácii problematiky na svojej webovej
stránke v zmysle ustanovení týchto Pravidiel Sunrise. Register môže z času
na čas upraviť Prílohy k týmto Pravidlám Sunrise, ktoré vstúpia do platnosti po
ich zverejnení na webovej stránke Registračného miesta.
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2.

Ak bude akákoľvek časť týchto Pravidiel Sunrise vyhlásená za neplatnú alebo
nevymáhateľnú z akéhokoľvek dôvodu, zvyšok týchto Pravidiel zostane v
platnosti a bude vymáhateľný, ako keby neplatná alebo nevymáhateľná časť
nebola ich súčasťou.
Všetky neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia budú nahradené inými
vhodnými ustanoveniami, ktoré budú v rámci platného práva zmyslom a účelom
čo najbližšie týmto Pravidlám Sunrise, berúc do úvahy všetky ostatné Pravidlá.

Článok 25
1.

Obmedzenie vymáhateľnosti

V rozsahu uplatnenia nariaďujúceho práva bude Registračné miesto
zodpovedné len v prípadoch závažného zanedbania alebo úmyselného
zavinenia zo strany Registračného miesta. Registračné miesto sa nebude v
žiadnom prípade zodpovedať za nepriame, dôsledkové alebo neúmyselne
zavinené škody alebo ušlý zisk, či už zmluvný, založený na trestnej činnosti
(vrátane nedbalosti) alebo inak spôsobený, vyplývajúci z alebo spojený s
použitím Doménového mena alebo za použitie svojho softvéru alebo webovej
stránky, aj v prípade, že bolo upozornené na možnosť takejto straty alebo
škôd, vrátane rozhodnutí Registračného miesta o registrácii alebo zamietnutí
registrácie Doménového mena na základe zistení Overovateľa (Overovateľov)
a Štátneho overovacieho miesta (miest) a dôsledkov takýchto rozhodnutí, ale
bez obmedzenia na vyššie uvedené.
V rozsahu uplatnenia nariaďujúceho práva bude Registračné miesto
zodpovedné maximálne do hodnoty 1000 EUR (jeden tisíc eúr). Navrhovateľ
súhlasí s tým, že vyššie alebo iné škody nie je možné od Registračného
miesta vymáhať (napríklad, všetky poplatky splatné alebo zaplatené
Navrhovateľom alebo Sťažovateľom v zmysle súdneho alebo mimosúdneho
konania zahájeného proti rozhodnutiu Registračného miesta o registrácii alebo
zamietnutí registrácie Doménového mena, ale bez obmedzenia na vyššie
uvedené).

2.

Navrhovateľ bude chrániť Registračné miesto pred nárokmi alebo spormi z
tretích strán a bude kompenzovať Registračnému miestu všetky náklady alebo
výdavky spojené so škodami, za ktoré sa môže zodpovedať v dôsledku aktivít
tretích strán proti nemu spôsobených tým, že Návrh alebo Registrácia alebo
použitie Doménového mena Navrhovateľom porušuje práva tretej strany.
Pre účely tohto článku pojem „Registračné miesto“ zahŕňa aj svojich členov a
subdodávateľov, vrátane Spracovateľa, Overovateľov a Štátne overovacie
miesta a všetkých ich jednotlivých riaditeľov, jednateľov a zamestnancov.

KAPITOLA VIII ADR POSTUPY
Článok 26

Zahájenie ADR postupov
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1.

Počas Odvolacieho obdobia Sunrise, t. j. štyridsiatich (40) kalendárnych dní
od rozhodnutia Registračného miesta o registrácii alebo zamietnutí registrácie
príslušného Doménového mena môže ktorákoľvek účastnícka strana zahájiť
ADR postup (podľa definície Pravidiel riešenia sporov .eu) proti
Registračnému miestu vzhľadom na jeho rozhodnutie.

2.

Jediným cieľom a zmyslom ADR postupu proti Registračnému miestu je overiť,
či je príslušné rozhodnutie Registračného miesta v konflikte alebo súlade s
Nariadeniami.
Ak je proti Registračnému miestu zahájený jeden alebo viacero ADR Postupov
vo veci rovnakého rozhodnutia o registrácii alebo zamietnutí registrácie
Doménového mena, aktívny bude len jeden ADR postup so skorším Dátumom
zahájenia, podľa definície v Pravidlách riešenia sporov .eu.

3.

Poskytovateľ môže požiadať Registračné miesto o sprístupnenie písomných
dôkazov.

Článok 27
1.

ADR postupy proti rozhodnutiu Registračného miesta

Ak sa ADR postupy týkajú rozhodnutia Registračného miesta o registrácii
Doménového mena a Komisia alebo Členovia komisie (podľa definície v
Pravidlách riešenia sporov .eu) poverení Poskytovateľom rozhodnú, že
skúmané rozhodnutie nie je v konflikte s Nariadeniami, Registračné miesto
okamžite po oznámení rozhodnutia Poskytovateľom zabezpečí aktiváciu
Doménového mena.
Ak sa ADR postupy týkajú rozhodnutia Registračného miesta o registrácii
Doménového mena a Komisia alebo Členovia komisie poverení
Poskytovateľom rozhodnú, že skúmané rozhodnutie je v konflikte s
Nariadeniami, Registračné miesto rozhodne, či Doménové meno bude, alebo
nebude registrované v mene ďalšieho Navrhovateľa v rade pre príslušné
meno, v súlade s postupmi uvedenými v týchto Pravidlách Sunrise.
Ak sa ADR postupy týkajú rozhodnutia Registračného miesta o zamietnutí
registrácie Doménového mena a Komisia alebo Členovia komisie poverení
Poskytovateľom rozhodnú, že skúmané rozhodnutie je v konflikte s
Nariadeniami, Registračné miesto okamžite po oznámení rozhodnutia
Poskytovateľom zaregistruje Doménové meno v mene Navrhovateľa a ihneď
ho aktivuje.
Ak sa ADR postupy týkajú rozhodnutia Registračného miesta o zamietnutí
registrácie Doménového mena a Komisia alebo Členovia komisie poverení
Poskytovateľom rozhodnú, že skúmané rozhodnutie nie je v konflikte s
Nariadeniami, Komisia alebo Členovia Sťažnosť zamietnu.

2.

Rozhodnutie Registračného miesta o registrácii alebo zamietnutí registrácie
Doménového mena môže byť predmetom len jediného aktívneho ADR
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postupu proti Registračnému miestu. To nebráni tretím stranám v začatí ADR
postupu z dôvodu špekulácie alebo zneužitia registrácie Doménového mena
po uplynutí Odvolacieho obdobia Sunrise alebo po tom, čo ADR postup proti
Registračnému miestu viedol k deaktivácii Doménového mena, v súlade s
Pravidlami riešenia sporov .eu.
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Príloha 1
Predpokladaný dátum zverejnenia: 6. október
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Príloha 2
Predpokladaný dátum zverejnenia: 6. október
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Príloha 3
Predpokladaný dátum zverejnenia: 6. október
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