v. 10.1

Podmínky registrace Doménového jména
DEFINICE
V celých těchto Podmínkách registrace Doménového jména („Podmínky“),
Pravidlech registrace Doménového jména, Směrnicích pro registraci, Pravidlech pro
řešení sporů o domény .eu, Pravidlech WHOIS a jejich příslušných dodatcích budou
mít následující termíny a výrazy ten význam, který je jim připisován níže:
Řízení ADR

má ten význam, který je uveden v Pravidlech pro řešení
sporů o domény .eu;

Doménové jméno

znamená doménové jméno alokované v rámci domény
nejvyšší úrovně.eu a jejich variant v jiných písmech.;

Pravidla pro řešení
sporů o domény
.eu

znamená pravidla pro řízení Alternativního řešení sporů
(ADR), které je uvedeno v článku 22 Pravidel veřejné
politiky;

Nařízení ohledně
domény .eu

znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény
nejvyšší úrovně .eu, OJ L, 113, 30. dubna 2002, s. 1–5
ve znění případných pozdějších předpisů;

Všeobecná kritéria
způsobilosti
Homoglyf(y)

Kritéria způsobilosti stanovená v čl. 4 odst. 2 písm. (b)
Nařízení ohledně domény .eu
Znamená jeden ze dvou nebo vice znaků nebo glyfů ve
tvarech, které jsou buď totožné nebo nemohou být
odlišeny na první pohled. Doménová jména se považují za
vzájemné homoglyfy pokud všechny znaky jednoho
doménového jména jsou homoglyfy všech znaků dalších
doménových jmen na příslušných pozicích;

Soubor homoglyfů

Znamená sadu doménových jmen, která jsou všechna
vzájemnými homoglygy;

Provozní soubor
homoglyfů

Znamená Soubor homoglyfů, z nichž alespoň jedno
doménové
jméno
je
zaregistrováné,
blokované,
rezervované, stažené, v karanténě, odebrané nebo
suspendované.

Onsite kontakt

Odkazuje na fyzickou nebo právnickou osobu, která nemá
vztah k Registrátorovi a která spravuje pro Držitele
technické záležitosti týkající se doménového jména a/nebo
služeb spojených s doménovým jménem (jako je webová
stránka, email,…).

Pravidla všeobecné
politiky

znamená Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28.
dubna 2004, kterým se stanovují pravidla všeobecné
politiky týkající se zavádění a fungování domény nejvyšší
úrovně .eu a zásady pro registraci této domény, OJ L, 162,
30. Dubna 2004, s. 40–50 ve znění pozdějších předpisů;

Držitel

je fyzická nebo právnická osoba, která si prostřednictvím
Registrátora zaregistrovala Doménové jméno a jejíž
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Osobní údaje jsou uloženy v registrační databázi a
zveřejněny ve webovém nástroji WHOIS;
Registrátor

je organizace, která je Rejstříkem akreditována
k poskytování Registračních služeb Držitelům;

Směrnice pro
registraci

znamená technické směrnice, které jsou k dispozici na
webových stránkách Rejstříku;

Pravidla registrace

znamená dokument, který je k dispozici na webových
stránkách Rejstříku;

Rejstřík

znamená organizaci EURid vzw (RPR Brussel – VAT BE
0864.240.405, se sídlem Telecomlaan9, 1831 Diegem,
Belgie), která byla Evropskou komisí jmenována správcem
domény nejvyšší úrovně.eu a jejích variant v jiných
písmech;

Nařízení

znamená Nařízení
všeobecné politiky;

Pravidla

znamená veškerá pravidla a předpisy relevantní pro.eu a
její varianty v jiných písmech na druhé a na nejvyšší
úrovni, mj. nařízení č. 733/2002, 874/2004 a 1654/2005,
jejich novelizace, Pravidla registrace, tyto Podmínky
registrace, Pravidla WHOIS, základní a doplňující Pravidla
ADR, zveřejněná mimo jiné na stránkách EURid
(www.eurid.eu), českého rozhodčího soudu (www.adr.eu)
a rozhodčího a mediačního centra WIPO (www.wipo.int).;

Období

Znamená (obnovitelné) období registrace Doménového
jména, počítané v rocích, počínající datem registrace a
trvající 1–10 let.
Platnost doménových jmen zaregistrovaných 29. února
bude obnovována k 28. únoru.

Webové stránky
Rejstříku

znamená webové stránky, které jsou k dispozici na adrese
http://www.eurid.eu;

Pravidla WHOIS

znamená Pravidla WHOIS, která jsou k dispozici na
webových stránkách Rejstříku.

ohledně

domény

.eu

a

Pravidla

Tyto Podmínky, spolu s Pravidly registrace, Pravidly pro řešení sporů o domény .eu
a Nařízeními, stanovují práva a povinnosti Rejstříku, Registrátora a Držitele týkající
registrace Doménového jména a jakéhokoliv jejího prodloužení, včetně veškerých
záležitostí týkajících se takového Doménového jména.
ČÁST 1.

POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST

Pouze fyzické osoby, společnosti nebo organizace, které splňují Všeobecná kritéria
způsobilosti, jsou způsobilé registrovat si Doménové jméno.
ČÁST 2.

PRINCIP ZPRACOVÁNÍ PODLE POŘADÍ PŘÍCHODU; TECHNICKÉ POŽADAVKY
A POŽADAVKY NA DOSTUPNOST; BLOKOVANÁ A VYHRAZENÁ JMÉNA

2

v. 10.1
1.

Pokud není v Pravidlech stanoveno jinak, bude Rejstřík registrovat
Doménová jména v tom pořadí, v jakém obdržel žádost o jejich registraci,
v souladu s podmínkami zde stanovenými.
V tomto ohledu bude jediným směrodatným údajem datum a čas, kdy
systémy Rejstříku obdrží úplnou a technicky správnou registraci
Doménového jména, jak je stanoveno ve Směrnicích pro registraci.

2.

Jako Doménová jména lze registrovat pouze následující jména:
(i)

jména, která jsou k dispozici. Jméno je k dispozici, pokud:
a. ještě nebylo registrováno jako Doménové jméno;
b. není vyhrazené, blokované, ani nebyl Rejstřík informován o tom,
že je „neregistrovatelné“ v souladu s Pravidly všeobecné politiky,
pokud zde není stanoveno jinak;
c. není součástí Provozního souboru homoglyfů;

(ii)

jména, která splňují následující technické a lexikální požadavky:
a. jsou dlouhá nejméně 2 znaky před převodem na zápis ACE (bez
domény nejvyšší úrovně v jakémkoli dostupném písmu), jsou
nejvíce 63 znaků dlouhá po konverzi na zápis ACE (vyjma domény
nejvyšší úrovně v jakémkoli dostupném písmu) a po převodu
velkých písmen na malá;
b. používají znaky výhradně vybrané ze seznamu podporovaných
znaků z latinky, řeckého písma a cyrilice (zveřejněného na webu
Rejstříku v kódování UNICODE)
c. vybrané znaky musí odpovídat písmu domény nejvyšší úrovně
(„odpovídající písma“)
d. obsahují znaky pouze z jediného písma v kódování UNICODE,
včetně číslic 0 až 9 a nebo spojovníku (-);
e. nezačínají nebo nekončí spojovníkem (“-”);
f. neobsahují spojovník (“-”) na třetím a čtvrtém místě současně, s
výjimkou případů, kdy začínají znaky “xn”;
g. nesmí obsahovat výlučně kód země alfa-2;
h. nesmí obsahovat jiné znaky než z latinky od “A” do “Z” nebo od
„a” do „z”, číslice od „0” do „9” nebo spojovník (“-”), pokud
začínají znaky „xn--”.

Všechny výše uvedené podmínky musí být splněny.
ČÁST 3.

POVINNOSTI DRŽITELE

Během Období má Držitel následující povinnosti:
1.

jak je uvedeno v Pravidlech registrace, udržovat své kontaktní informace
správné, úplné a aktuální, a to jak (i) u Registrátora, se kterým Držitel
uzavřel Smlouvu, tak (ii) u Rejstříku (prostřednictvím Registrátora). Držitel
dále prohlašuje a zaručuje, že veškeré e-mailové adresy, které sdělí
Rejstříku, budou funkční;

2.

používat Doménové jméno způsobem, který neporušuje žádná práva třetích
stran, platné zákony nebo předpisy, včetně diskriminace na základě rasy,
jazyka, pohlaví, náboženství nebo politického názoru;

3

v. 10.1
3.

nepoužívat Doménové jméno (i) se zlými úmysly nebo (ii) k jakýmkoliv
nezákonným účelům.

ČÁST 4.

PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY DRŽITELE

Držitel prohlašuje a zaručuje, že:
1.
2.
3.
4.
5.

splňuje Všeobecná kritéria způsobilosti a prostřednictvím svého Registrátora
informuje Rejstřík, pokud tyto podmínky přestane splňovat;
veškeré informace, které poskytl Rejstříku v průběhu procesu registrace
Doménového jména, jsou pravdivé, úplné a přesné;
registraci Doménového jména činí v dobré víře, k zákonem dovoleným
účelům a neporušuje tím práva žádné třetí osoby;
Doménové jméno není v rozporu se zásadami slušnosti nebo morálkou
(např. není obscénní nebo urážlivé) a není nezákonné;
bude po celé Období dodržovat tyto Podmínky a veškerá příslušná Pravidla.

ČÁST 5.
1.
2.

POPLATKY A PLATBY

Příslušné poplatky, které Rejstřík účtuje Registrátorům za registraci,
obnovení, prodloužení období, převod a reaktivaci Doménových jmen, lze
zjistit na Webových stránkách Rejstříku.
Platby veškerých splatných poplatků, za které je výhradně odpovědný
Držitel, musí být Rejstříku poukázány prostřednictvím Registrátora. V tomto
ohledu není Rejstřík odpovědný za žádné chyby Registrátora, včetně
případu, kdy má taková chyba za následek nezaregistrování nebo zrušení
předmětného Doménového jména.

ČÁST 6.

OBDOBÍ

REGISTRACE

DOMÉNOVÉHO

JMÉNA

A

JEHO

OBNOVENÍ

A

PRODLOUŽENÍ

1.

2.

3.
4.

Období registrace jakéhokoliv Doménového jména začíná a končí dnem
stanoveným výše v definici Období.
Pokud zde není stanoveno jinak, bude Období automaticky obnoveno na
další období jednoho roku na základě ustanovení zakotvených v definici
Období.
Držitel je oprávněn ukončit registraci Doménového jména v souladu se svou
smlouvou s Registrátorem. Toto ukončení bude účinné pouze tehdy, když
Rejstřík obdrží požadavek na zrušení vznesený Registrátorem před koncem
Období. Pokud takový požadavek neobdrží, je Rejstřík oprávněn požadovat
příslušný poplatek za prodloužení na nové Období v souladu s postupem
stanoveným v části 9 Pravidel registrace.
Rejstřík není nikterak povinen předem Držitele informovat o tom, že Období
brzy vyprší.
Rejstřík je v případě porušení Pravidel Držitelem oprávněn Doménové jméno
okamžitě pozastavit či zrušit.

ČÁST 7.
1.

PŘEVOD DOMÉNOVÉHO JMÉNA

Držitel je oprávněn Doménové jméno kdykoliv převést na základě
ustanovení obsažených v části 8 níže na nového Registrátora nebo jiného
akreditovaného Registrátora podle postupu uvedeného v části 10 Pravidel
registrace, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
1) Doménové jméno je převedeno na nového Držitele a tento nový Držitel
potvrdil, že splňuje Všeobecná kritéria způsobilosti; a
2) Registrátor zaplatil příslušné poplatky.
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2.

3.

4.

5.

6.

Tímto postupem přijmou a stvrdí všichni zúčastnění Registrátoři a Držitelé
platnost převodu Doménového jména.
Doménové jméno, které je zablokováno, nelze převést jinak, než
rozhodnutím, které přijala
a) porota v rámci Řízení ADR nebo
b) soud členského státu.
Během Období lze Doménové jméno kdykoliv převést na zákonné dědice
Držitele (po smrti Držitele) nebo na osobu, která koupila majetek Držitele (v
případě, že se Držitel stane předmětem řízení, které je uvedeno v Pravidlech
všeobecné politiky), po předložení příslušné dokumentace a v souladu
s postupem, který stanoví Pravidla registrace, za předpokladu, že zákonní
dědicové či kupující splňují požadavky na způsobilost stanovené v části 1
těchto Podmínek. K takovému převodu musí dojít v souladu s postupem
uvedeným v části 10 Pravidel registrace.
Pokud Registrátor selže při poskytování jedinečného autorizačního kódu
Držiteli podle části 10 Pravidel registrace, může Držitel žádat o autorizační
kód přímo Rejstřík, poté, co může prokázat, že vyvinul veškeré úsilí o získání
autorizačního kódu, ale Registrátor jej neposkytl. V takovém případě, po
přijetí žádosti Držitele a přezkoumání jím poskytnutých údajů, se může
Rejstřík rozhodnout udělit autorizační kód přímo Držiteli.
Rejstřík v žádném případě nezodpovídá za zpracování převodu Doménového
jména. Za zajištění toho, že každá žádost o převod Doménového jména bude
řádně zdokumentována a vyplněna oprávněnou osobou jsou společně, zcela
a výhradně zodpovědni (stávající nebo nový) Registrátor a (stávající nebo
nový) Držitel.
Pro vyloučení pochybností v případě převodu podle části 10.3 Pravidel
registrace zůstává Období Doménového názvu nezměněno.

ČÁST 8.
1.

POZASTAVENÁ, BLOKOVANÁ A ANULOVANÁ DOMÉNOVÁ JMÉNA, SLUŽBA
UZAMČENÍ DOMÉNOVÉHO JMÉNA REJSTŘÍKEM

Rejstřík pozastaví jakékoliv Doménové jméno
(i)

(ii)

na dobu čtyřiceti (40) dnů, pokud Rejstřík obdržel od Registrátora
požadavek na zrušení, jak je stanoveno v části 6.2 těchto Podmínek.
Období pozastavení na 40 dnů začíná (a) v den uvedený v požadavku
na zrušení nebo (b) v den, kdy byl vznesen požadavek na zrušení,
pokud je v požadavku na zrušení uvedeno dřívější datum nebo není
v požadavku na zrušení uvedeno žádné datum;
u kterého Rejstřík požádal Držitele, aby změnil svého Registrátora
v souladu s částí 10.1 Pravidel registrace.

Ve výše uvedených případech Doménové jméno nelze používat. Rejstřík
uvede stav pozastavení těchto Doménových jmen ve webovémi WHOIS.
2.

Po dobu pozastavení uvedenou výše v odstavci 1 (i)
(i)

Držitel může požádat o reaktivaci nebo převod pozastaveného
Doménového jména podle části 11 Pravidel registrace. Rejstřík
reaktivuje pozastavené Doménové jméno, jak je uvedeno v odstavci
1(i), pouze poté, co Rejstřík obdrží požadavek od Registrátora,
kterého Držitel určil pro reaktivaci Doménového jména, a pokud
Registrátor zaplatil příslušné reaktivační poplatky.

(ii)

dědicové Držitele (v případě smrti Držitele) nebo příslušný správce
(v případě, že se Držitel stane předmětem řízení, které je uvedeno
v článku 19 odst. 2 Pravidel všeobecné politiky) mohou požádat o
registraci pozastaveného Doménového jména jménem dědiců
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Držitele nebo osoby, která koupila majetek Držitele, v souladu
s postupem stanoveným v Pravidlech registrace.
Pokud v průběhu doby pozastavení uvedené v odstavci 1(i) výše Doménové
jméno nereaktivují nebo nezaregistrují dědicové Držitele (v případě smrti
Držitele) nebo příslušný správce (v případě, že se Držitel stane předmětem
řízení, které je uvedeno v článku 19 odst. 2 Pravidel všeobecné politiky), dá
Rejstřík Doménové jméno automaticky k dispozici pro všeobecnou registraci
okamžitě po uplynutí 40 dnů pozastavení.
3.

Rejstřík zablokuje jakékoliv Doménové jméno:
a.

které soud některého členského státu považuje za hanlivé, rasistické
nebo v rozporu s veřejným zájmem, na základě oznámení o
rozhodnutí soudu, jak je uvedeno v článku 18 Pravidel všeobecné
politiky. Po oznámení o právoplatném soudním příkazu bude
Doménové jméno anulováno a jeho registrace v budoucnosti bude
zablokována, dokud příslušný soudní příkaz zůstane v platnosti;

b.

když bude Rejstřík informován, že probíhá Řízení ADR nebo soudní
řízení, dokud takové řízení neskončí a příslušné rozhodnutí nebude
oznámeno Rejstříku; v tomto případě (a) Doménové jméno nelze
převést na nového Držitele ani jiného akreditovaného Registrátora a
(b) Držitel nemůže měnit své kontaktní údaje ohledně zablokovaného
Doménového jména.

c.

u něhož informoval Držitele a (nebo) Registrátora v souladu s částí
12.2 dokumentu „Pravidla registrace doménového jména .eu"

4.

Rejstřík anuluje jakékoliv Doménové jméno na základě rozhodnutí poroty
v Řízení ADR v tomto smyslu nebo podle soudního příkazu.

5.

Rejstřík může anulovat registraci Doménového jména ze své vlastní
iniciativy a bez toho, aby byl spor řešen v rámci mimosoudního urovnávání
sporů, výhradně z následujících důvodů:
(i)
(ii)
(iii)

existují neuhrazené splatné závazky vůči Rejstříku; nebo
Držitel nesplňuje Všeobecná kritéria způsobilosti; nebo
Držitel poruší Pravidla,

přičemž musí být dodržen postup stanovený v části 12 Pravidel registrace.
6.

Registrátor může kdykoli požádat Rejstřík o aktivaci služby Uzamčení
Doménového jména rejstříkem pro Doménové jméno. Rejstřík poskytuje
službu Uzamčení Doménového jména rejstříkem na ochranu Doménového
jména. Služba Uzamčení Doménového jména rejstříkem chrání Doménové
jméno proti neúmyslným změnám, převodům nebo zrušením tak, že
záznamy Doménového jména „uzamkne“. V době, kdy je služba Uzamčení
Doménového jména rejstříkem pro určité Doménové jméno aktivována,
nelze Doménové jméno zrušit, aktualizovat ani převést na nového Držitele
nebo na jiného Registrátora.

ČÁST 9.
1.

PŘIZNANÁ PRÁVA

Při registraci Doménového jména získává Držitel omezené, převoditelné,
prodloužitelné, výhradní právo používat Doménové jméno během Období,
pokud není v Pravidlech stanoveno jinak. Držitel nemůže uplatňovat žádná
jiná práva než ta, která jsou zde uvedena.
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2.

Držitel není oprávněn uplatňovat žádné právo na odstoupení po registraci
Doménového jména.
ČÁST 10.
KOMUNIKACE MEZI REJSTŘÍKEM A DRŽITELEM
1.

Veškerá oficiální komunikace mezi Rejstříkem a Držitelem bude probíhat
elektronickou poštou:
(i)
(ii)

2.

pokud je určena pro Rejstřík: info@eurid.eu;
pokud je určena pro Držitele: kontaktní e-mailová adresa oznámena
Rejstříku prostřednictvím Registrátora a zveřejněná ve webovém
WHOIS.

Veškerá komunikace mezi Rejstříkem a Držitelem bude probíhat v jednom
z úředních jazyků Evropské unie.

ČÁST 11.

OCHRANA SOUKROMÍ A OCHRANA DAT

Registrací Doménového jména a přijetím Podmínek registrace Držitel a, připadá-li
to v úvahu, Onsite kontakt zmocňuje Rejstřík k tomu, aby zpracovával osobní a
ostatní údaje, které jsou potřeba k provozu systému Doménových jmen v souladu
s Pravidly ochrany osobních údajů.a Pravidly WHOIS dostupnými na webových
stránkách Rejstříku.
Za účelem zajištění přesnosti registračních údajů jak je vyžadováno Nařízením(i) a
za dalšími administrativními účely, může Rejstřík využít zpracovatele dat a
zpracovatele souvisejících dat, aby zpracovávali osobní údaje Držitele obsažené v
registrační databázi Rejstříku, vždy z pověření a na základě pokynů Rejstříku.
ČÁST 12.
1.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Rejstřík není odpovědný za žádné ztráty, včetně přímých nebo nepřímých
ztrát, následných ztrát a ztráty zisku, ať vzniklé ze smlouvy, deliktu (včetně
nedbalosti) nebo jinak, vyplývající z registrace nebo použití Doménového
jména nebo použití softwaru nebo internetových stránek Rejstříku, či ve
spojení s nimi, a to i když byl Rejstřík upozorněn na možnost vzniku takových
ztrát, včetně, kromě jiného:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

registrace nebo prodloužení (nebo neprovedení registrace či
prodloužení) Doménového jména ve prospěch Držitele nebo třetí
strany kvůli chybě týkající se jejich totožnosti;
ukončení pravomoci Rejstříku registrovat doménová jména v
Doméně nejvyšší úrovně;
práv, která mohou třetí strany uplatňovat ve vztahu k Doménovému
jménu,
technických problémů nebo chyb;
úkonů nebo opomenutí Registrátora ve vztahu k registraci nebo
prodloužení Doménového jména, které mohou mít za následek
zrušení takového Doménového jména s výjimkou případů, kdy je
prokázáno zneužití ze strany Rejstříku.

V každém případě je odpovědnost Rejstříku za náhradu škod omezena na
částku registračního poplatku, která platí v době zahájení sporu
s Rejstříkem. Držitel souhlasí, že na Rejstříku nelze vymáhat žádnou vyšší
nebo jinou náhradu škod.
2.

Držitel je odpovědný za veškeré náklady, výdaje nebo náhrady škod, které
Rejstřík vynaloží ve vztahu k jakémukoliv porušení těchto Podmínek ze
7

v. 10.1
strany Držitele. Držitel dále zbaví Rejstřík odpovědnosti za nároky nebo
spory, které vznesou nebo zahájí osoby, jež jsou třetími stranami, a nahradí
Rejstříku veškeré vynaložené náklady nebo výdaje nebo náhrady škod, které
může Rejstřík utrpět následkem toho, že třetí strany proti němu podaly
žalobu na základě toho, že registrace nebo užívání Doménového jména
Držitelem porušuje práva zmíněných třetích stran.
3.

V případě, že jakýkoli donucovací orgán požádá sdružení EURid o provedení
kroků vůči některému Doménovému jménu (např. jeho přesměrování nebo
zrušení Doménového jména), EURid této žádosti vyhoví. EURid neodpovídá
za škody nebo ztráty, které Držitel nebo jiný subjekt v důsledku těchto kroků
utrpí.

4.

Pro účely této části se výraz „Rejstřík“ rovněž vztahuje na jeho členy,
subdodavatele i jejich řídicí pracovníky a zaměstnance.

ČÁST 13.

ZMĚNY A DOPLŇKY

1.

Tyto Podmínky a Pravidla registrace se mohou měnit tak, jak je popsáno
v této části.

2.

Pokud se Rejstřík rozhodne změnit tyto Podmínky a/nebo Pravidla registrace,
zveřejní nové podmínky jejich vystavením na Webových stránkách Rejstříku
alespoň třicet (30) dní před tím, než nové podmínky vstoupí v platnost (a
jakmile ve stanovený den vstoupí tyto nové podmínky v platnost, stanou se
Podmínkami a Pravidly registrace). S každou registrací Doménového jména
se bude zacházet dle Pravidel, která platí v den dokončení registrace
Doménového
jména.
Nesrovnalosti
ohledně
Doménových
jmen
zaregistrovaných dříve, než tyto podmínky vstoupily v platnost, budou
řešeny podle postupů uvedených na Webových stránkách Rejstříku.

3.

Ve výjimečných případech se může Rejstřík obejít i bez výše uvedené
minimální doby třiceti (30) dnů, která je stanovena v části 13.2 těchto
Podmínek. Takové změny budou účinné od chvíle, kdy budou zveřejněny na
webových stránkách Rejstříku. Rejstřík může tento zvláštní postup využít
pouze za předpokladu, že se příslušné změny zdají být oprávněné v daném
národním nebo mezinárodním kontextu a že jejich účelem je zabránit
registracím Doménových jmen, které jsou spekulativní nebo zneužitelné
povahy.

4.

Rejstřík nemá nikdy povinnost osobně informovat Držitele o tom, že se tyto
Podmínky a/nebo Pravidla registrace mají změnit nebo se změnily.

ČÁST 14.

POUŽITELNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŮSOBNOST

Tyto Podmínky a jakékoliv vztahy mezi Rejstříku a Držitelem na základě těchto
Podmínek se řídí belgickým právem. V případě jakéhokoliv sporu, neshody nebo
žaloby mezi Rejstříkem a Držitelem jsou výhradně příslušné soudy v Bruselu
(Belgie), s výjimkou případů uvedených v části 15 těchto Podmínek.
ČÁST 15.
1.

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ („ADR“)

Držitel souhlasí, že Řízení ADR musí probíhat u jednoho z poskytovatelů,
kteří jsou uvedeni na Webových stránkách Rejstříku.
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2.

Držitel se musí účastnit Řízení ADR, pokud se nějaká třetí strana
(„Stěžovatel“), v souladu s Pravidly pro řešení sporů týkajících se domén,
obrátí na Poskytovatele ADR a vznese vůči Držiteli stížnost kvůli spekulativní
nebo zneužitelné registraci, jak je uvedeno v článcích 21 a 22 odst. 1 písm.
(a) Pravidel všeobecné politiky.
Držitel nebo třetí strana mají dále právo zahájit Řízení ADR v souladu
s postupy, které jsou stanoveny v Pravidlech, pokud existuje podezření, že
je rozhodnutí přijaté Rejstříkem v rozporu s Nařízeními.

3.

Pokud se strany Řízení ADR nedohodnou jinak nebo pokud není uvedeno
jinak ve smlouvě mezi Držitelem a jeho Registrátorem, bude jazykem Řízení
ADR jazyk dotyčné smlouvy. Jakékoliv Řízení zahájené vůči Rejstříku bude
vedeno v anglickém jazyce.

4.

Veškeré spory, kterých se tato část týká, se budou řídit Pravidly pro řešení
sporů týkajících se domén, která jsou platná při podání stížnosti, a jednacím
řádem zvoleného Poskytovatele ADR tak, jak je publikován na Webových
stránkách Rejstříku.

5.

Nápravy, které má Stěžovatel k dispozici v jakémkoliv řízení u rozhodce
(nebo sboru rozhodců), kterého jmenuje Poskytovatel ADR, jsou výhradně
omezeny na:anulování nebo převod Doménového jména, pokud je Řízení
ADR zahájeno na základě článku 22 odst. 1 písm. (a) Pravidel všeobecné
politiky.
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