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Proces alternativního řešení sporů spadajících pod čl. 22 (1)(a) a (b) Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze 

dne 28. dubna 2004 vymezující pravidla veřejné politiky týkající se implementace a funkcí domény nejvyšší 
úrovně .eu a principů, jimiž se řídí registrace, se řídí těmito Pravidly ADR a Doplňujícími pravidly ADR 

Poskytovatele zajišťujícího ADR řízení. Pravidla ADR a Doplňující pravidla ADR jsou uvedena na webové 
stránce Poskytovatele. Výklad a aplikace těchto Pravidel ADR se řídí právním rámcem EU, který je rozhodující 

v případě rozporu. 
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A OBECNÁ USTANOVENÍ 

1 Definice 

Tato Pravidla ADR se vztahují na řešení sporů o domény, jestliže doménové jméno je registrováno v doméně 

nejvyšší úrovně .eu nebo v jejích dalších možných variantách v jiných znakových sadách. Odkazy na domény 
nejvyšší úrovně .eu v Pravidlech ADR odkazují na variantu .eu v latince, i na variantu .eu v jiných znakových 

sadách. 

V těchto Pravidlech ADR: 

ADR se rozumí alternativní řešení sporů. 

ADR řízení znamená řízení zahájená v souladu s Procesními pravidly. 

Žalobní návrh znamená dokument včetně příloh, vypracovaný Žalující stranou za účelem zahájení 

žalobního řízení v rámci ADR řízení. 

Žalující strana znamená Stranu podávající Žalobní návrh ohledně registrace názvu domény .eu nebo 

požadující změnu jazyka ADR řízení. 

Datum zahájení ADR řízení znamená den, kdy jsou splněny všechny níže uvedené podmínky: 

(a) Žalobní návrh splňující formální náležitosti byl řádně podán  k Poskytovateli; a

(b) byl uhrazen příslušný poplatek za ADR řízení.

Držitel doménového jména znamená právnickou nebo fyzickou osobu, která je držitelem aktivované 

registrace doménového jména .eu. 

Nařízení Evropské unie znamená Nařízení (ES) č. 733/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. 

dubna 2002 o implementaci domény nejvyšší úrovně .eu1 a Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. 
dubna 2004 vymezující pravidla veřejné politiky týkající se implementace a funkcí domény nejvyšší úrovně 

.eu a principů, jimiž se řídí registrace2, jakož i jakékoli jiné předpisy, kterými budou uvedená pravidla a 

zásady případně nahrazeny, upraveny nebo doplněny. 

Registr znamená subjekt pověřený Evropskou Komisí organizovat, spravovat a řídit domény .eu, určený v 

souladu s postupem uvedeným v Článku 3 Nařízení (ES) č. 733/2002. 

Vzájemnou jurisdikcí se rozumí místní příslušnost soudu podle 

(a) hlavního místa podnikání Registrátora (pokud se Žalovaná strana v Registrační smlouvě podřídila

takové jurisdikci pro účely soudního řešení sporů týkajících se nebo vyplývajících z užívání
doménového jména, pokud se takto určený soud nachází na území Evropské unie), nebo

(b) adresy Žalované strany uvedené v registraci doménového jména v databázi Whois Registru v době
podání Žalobního návrhu k Poskytovateli, nebo adresy, kterou Žalující strana získá od Registru,  pokud

takový údaj není k dispozici v databázi Whois Registru, nebo

(c) hlavního místa podnikání Registru v případě ADR Řízení proti Registru.3

Senát znamená senát ADR ustavený Poskytovatelem k rozhodování Žalobního návrhu ohledně registrace 

doménového jména  .eu. 

Rozhodce znamená fyzickou osobu jmenovanou Poskytovatelem členem Senátu. 

Strana znamená Žalující stranu nebo Žalovanou stranu; Strany obě z nich. 

1 O.J L 113 z 30.04.2002, s. 1. 

2 O.J. L 162 z 30.04.2004, s. 40. 

3 O.J. L 12 z 16.01.2001, s. 1 
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Procesními pravidly se rozumí tato Pravidla ADR, Doplňující pravidla ADR Poskytovatele a Nařízení EU. V 

případě nesouladu mezi těmito pravidly a Nařízeními EU jsou rozhodující Nařízení EU.  

Poskytovatel znamená poskytovatele služby ADR, vybraného Registrem. 

Registrátor znamená subjekt, u kterého Žalovaná strana nechala zaregistrovat doménové jméno, které je 
předmětem Žalobního návrhu. 

Registrační smlouva znamená smlouvu mezi Registrátorem a držitelem doménového jména. 

Registrační politika znamená Pravidla registrace domény .eu, vydaná Registrem. 

Žalovaná strana znamená držitele registrace doménového jména .eu, jež je předmětem Žalobního návrhu 

a/nebo návrhu na změnu jazyka ADR řízení (nebo právního nástupce držitele) nebo Registr v případě ADR 
řízení proti Registru). 

Vyjádření Žalované strany k Žalobnímu návrhu znamená dokument včetně všech příloh, kterým 

Žalovaná strana v souladu s těmito Pravidly ADR a Doplňujícími pravidly ADR reaguje na tvrzení uvedená v 
Žalobním návrhu. 

Sunrise Appeal Period znamená lhůtu 40 dnů, během níž lze podat Žalobní návrh proti rozhodnutí 
Registru o registraci doménového jména v rámci Sunrise v souladu se Sunrise pravidly.  

Sunrise pravidla znamená Registrační politiku .eu a Podmínky podávání přihlášek doménových jmen v 
průběhu postupného období registrace, vydané Registrem. 

Doplňující pravidla ADR znamenají pravidla přijatá Poskytovatelem zajištujícím ADR řízení jako doplněk 

těchto Pravidel ADR.  

Podmínky znamenají Podmínky registrace doménového jména .eu, vydané Registrem. 

Čas podání znamená okamžik, kdy jsou splněny níže uvedené podmínky: 

(a) k Poskytovateli byl řádně podán Žalobní návrh nebo návrh na změnu jazyka ADR řízení; a

(b) Poskytovatel obdržel příslušný poplatek za ADR řízení.

Pracovní dny znamenají všechny dny od pondělí do pátku, s výjimkou dnů, které jsou státními svátky v 
zemi, kde Poskytovatel nebo kterákoli ze Stran má povinnost dodržovat příslušné lhůty, stanovené v souladu 

s těmito Pravidly ADR. 

2 Komunikace a lhůty 

(a) Při zasílání Žalobního návrhu Žalované straně je Poskytovatel povinen použít přiměřené prostředky,
aby Žalovaná strana byla vyrozuměna o Žalobním návrhu.

(b) Poskytovatel splní svou povinnost vyrozumět Žalovanou stranu o Žalobním návrhu, pokud (i) zašle
Žalované straně Žalobní návrh nebo oznámení s uvedením, jak k Žalobnímu návrhu získat přístup

(např. pro účely on-line platformy provozované Poskytovatelem), a to pomocí prostředků uvedených v

bodě (c) na adresu, kterou Registr Poskytovateli sdělil jako adresu držitele registrovaného
doménového jména, nebo do sídla Registru, pokud se jedná o Žalobní návrh proti rozhodnutí Registru;

a (ii) v případě, že Žalovaná strana nepotvrdí příjem elektronického oznámení zaslaného v souladu s
bodem (i) výše ve lhůtě pěti (5) dní od jeho odeslání, zašle výše uvedené oznámení s uvedením, jak k

Žalobnímu návrhu získat přístup, doporučeně poštou nebo kurýrní službou, s předem vyplacenými
poplatky a potvrzením příjmu, na adresu (adresy) uvedenou v bodě (i) výše.

(c) Pokud tato Pravidla ADR nestanoví jinak, provádí se jakákoli písemná komunikace se Žalující stranou,

Žalovanou stranou nebo Poskytovatelem v souladu s těmito Pravidly ADR preferovanými způsoby
uvedenými Žalující stranou nebo Žalovanou stranou, nebo, pokud není stanoven preferovaný způsob:

(1) elektronicky prostřednictvím Internetu, pokud je k dispozici záznam o přenosu; nebo
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(2) dálnopisem nebo faxem, s potvrzením přenosu; nebo

(3) doporučeně poštou nebo kurýrní službou, s předem vyplacenými poplatky a potvrzením příjmu.

(d) Kterákoli ze Stran může aktualizovat své kontaktní údaje formou oznámení daného Poskytovateli a

Registru.

(e) Pokud tato Pravidla ADR nestanoví jinak, veškerá oznámení zasílaná dle těchto Pravidel ADR se

pokládají za doručená v souladu s tímto ustanovením:

(1) pokud jsou zasílána přes Internet, v den přenosu oznámení, pokud toto lze ověřit; nebo

(2) pokud jsou zasílána faxem, v den uvedený na potvrzení přenosu; nebo

(3) pokud jsou zasílána doporučeně poštou nebo kurýrní službou, v den vyznačený na doručence,
nebo, pokud oznámení není možno doručit tímto způsobem, uplynutím dvanácti (12) dnů od

předání oznámení poště nebo kurýrní službě.

(f) Odesílatel je povinen uchovávat doklady o okolnostech odeslání a doručení a tyto jsou k dispozici ke
kontrole Poskytovateli, a dále pro účely výkaznictví.

(g) Záznamy datových zpráv Poskytovatele se pokládají za platné  v případě, že neexistují žádné důkazy o
chybném fungování systému Poskytovatele.

(h) Pokud tato Pravidla ADR nestanoví jinak, veškeré lhůty počítané dle těchto Pravidel ADR počínají běžet
nejbližším dnem, kdy se oznámení pokládá za doručené v souladu s odst. A2(e).

(i) Na návrh Strany podaný před uplynutím příslušné lhůty může Poskytovatel – a po ustavení Senátu

vypuštěno rovněž i Senát – na základě svého volného uvážení – za výjimečných okolností nebo na
základě dohody Stran prodloužit lhůty stanovené v těchto Pravidlech ADR a vztahující se na Strany.

Poskytovatel – a po ustavení Senátu Senát – rozhoduje o jakémkoli takovém časově omezeném
prodloužení lhůty.

(j) Žádná ze Stran ani nikdo jednající jejím jménem nesmí jednostranně komunikovat se Senátem.

Veškerá komunikace mezi Stranou na straně jedné a Senátem nebo Poskytovatelem na straně druhé
musí probíhat prostřednictvím správce sporu jmenovaného Poskytovatelem prostředky a způsobem

předepsaným Doplňujícími pravidly ADR Poskytovatele.

(k) Jakékoli oznámení v rámci ADR řízení zasílané

(1) Senátem Straně se zasílá prostřednictvím Poskytovatele;

(2) Stranou se zasílá prostřednictvím Poskytovatele;

(3) Poskytovatelem Straně nebo Stranou po Datu zahájení ADR řízení zasílá Poskytovatel v kopii

druhé Straně a Senátu.

(l) V případě, že Strana zasílající oznámení obdrží vyrozumění o nedoručení oznámení, obratem vyrozumí

Poskytovatele o okolnostech takového vyrozumění.

3 Jazyk řízení 

(a) Jazykem ADR řízení  musí být některý z úředních jazyků EU. Pokud se Strany nedohodnou jinak nebo
pokud není jinak stanoveno v Registrační smlouvě, je jazykem ADR řízení  jazyk Registrační smlouvy

pro  doménové jméno, které je předmětem sporu. Pokud se Strany nedohodnou, Senát může na
základě svého vlastního uvážení s přihlédnutím k okolnostem ADR řízení rozhodnout na základě

písemného návrhu Žalující strany, podaného před podáním Žalobního návrhu, že jazyk ADR řízení

bude jiný než jazyk Registrační smlouvy pro  doménové jméno, které je předmětem sporu.

(b) Ve věci návrhu na změnu jazyka ADR  řízení se postupuje takto:

(1) Návrh se podává k Poskytovateli a musí:
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(i) obsahovat údaje podle odst. B1(b)(2), (b)(3), (b)(5), (b)(6) a (b)(7) Pravidel ADR;

(ii) specifikovat požadovanou změnu jazyka ADR řízení;

(iii) specifikovat okolnosti odůvodňující změnu jazyka ADR řízení;

(iv) závěrem uvést prohlášení dle odst. B1(b)(15) Pravidel ADR.

(2) Poskytovatel potvrdí přijetí  návrhu od Žalující strany za podmínky, že byl obdržen  příslušný

poplatek v souladu s těmito Pravidly ADR, a případně vyrozumí Registr o Čase podání tohoto

návrhu v souladu s odst. B1(e) Pravidel ADR, což má stejné důsledky, jako postup dle odst.
B1(e) Pravidel ADR.

(3) Poskytovatel uvědomí Žalovanou stranu o návrhu  na změnu jazyka ADR řízení do pěti (5) dnů
poté, co byl obdržen  poplatek v souladu s těmito Pravidly ADR.

(4) Žalovaná strana má právo předložit své vyjádření k návrhu Žalující strany Poskytovateli do

dvanácti (12) dnů od data vyrozumění o  návrhu na změnu jazyka ADR řízení.

(5) Poskytovatel potvrdí příjem vyjádření od Žalované strany a ustanoví jednočlenný Senát k

rozhodnutí o návrhu. Odst. B5 se použije přiměřeně.

(6) Senát vydá rozhodnutí o povolení či nepovolení požadované změny jazyka ADR řízení do

dvanácti (12) dnů od data svého ustavení. Rozhodnutí Senátu je konečné a nelze se proti němu
odvolat. Rozhodnutí se neprodleně Stranám sdělí.

(7) V případě, že Žalující strana podá Žalobní návrh do třiceti (30) Pracovních dnů poté, co jí bylo

doručeno  rozhodnutí dle odst. (b)(6) výše, považuje se Čas podání návrhu na změnu jazyka
ADR řízení za Čas podání Žalobního návrhu, pokud byl uhrazen příslušný poplatek.

(c) Všechny dokumenty, včetně oznámení podávaných v rámci ADR řízení, se předkládají v jazyce ADR
řízení nebo v jiném navrhovaném jazyce, pokud Žalující strana prokáže ve svém podání, že Žalovaná

strana má přiměřené znalosti tohoto odlišného jazyka. Bez ohledu na výše uvedené může Senát

požadovat překlad jakýchkoliv dokumentů podaných v jiných jazycích, než je jazyk ADR řízení. Senát
nemusí přihlédnout k dokumentům, které jsou předloženy v jazycích jiných než jazyce ADR řízení, aniž

by si vyžádal jejich překlad. Jakékoli oznámení Poskytovatele, které vzhledem k obsahu nelze pokládat
za procesní dokument (jako například průvodní dopisy, které Poskytovatel zasílá spolu s procesními

dokumenty, nebo automatická systémová oznámení vytvářená aplikací Poskytovatele), musí být

vyhotoveno v jazyce ADR řízení nebo v angličtině.

(d) Poskytovatel – a po ustavení Senátu Senát – z vlastní iniciativy nebo na návrh Strany může nařídit,

aby jakékoli dokumenty předložené v jazycích jiných než jazyce ADR řízení byly provázeny úplným
nebo částečným překladem do jazyka ADR řízení.

4 Smír a jiné důvody pro ukončení řízení 

(a) ADR řízení se považuje za ukončené, jakmile Senát obdrží od obou Stran potvrzení, že Strany uzavřely

s ohledem na předmět sporu dohodu.

(b) Pokud si Strany přejí jednat o smíru, Žalující strana může požádat, aby Poskytovatel – nebo po

ustavení Senátu Senát – na určitou dobu přerušil ADR řízení. Senát může dobu přerušení řízení na
návrh Žalující strany prodloužit. Přerušení řízení se nedotýká povinnosti Senátu zaslat Poskytovateli

rozhodnutí o Žalobním návrhu ve lhůtě uvedené v odst. B12(b) níže. ADR řízení začne opět probíhat

automaticky okamžikem přijetí návrhu na pokračování v řízení od Žalované strany nebo Žalující strany
nebo uplynutím určené časově omezené lhůty.

(c) Senát ADR řízení ukončí, pokud zjistí, že spor, který je předmětem Žalobního návrhu, byl pravomocně
rozhodnut příslušným soudem nebo orgánem zabývajícím se alternativním řešením sporů.

(d) Senát ADR řízení přeruší v souladu s odst. B1(f) , B2(e) a B3(d) níže.
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5 Soudní řízení 

Vedení ADR řízení není dotčeno žádným soudním řízením, s výhradou dle odst. A4(c) výše. 

6 Poplatky 

(a) Žalující strana uhradí Poskytovateli počáteční fixní poplatek v souladu s Doplňujícími pravidly ADR.
Poskytovatel není povinen v souvislosti s Žalobním návrhem činit žádné úkony, dokud neobdrží

uvedený počáteční poplatek. Pokud Poskytovatel poplatek neobdrží ve lhůtě deseti (10) dnů od data
oznámení o nezaplacení poplatků, má se za prokázané, že došlo ke zpětvzetí Žalobního návrhu a

zastavení ADR řízení.

(b) Žalující strana, která podá návrh na změnu jazyka ADR řízení v souladu s odst. A3 výše nebo podá

námitky proti vypuštěno fikci zpětvzetí Žalobního návrhu z důvodu administrativních nedostatků dle

odst. B2(c) níže, uhradí Poskytovateli zvláštní poplatek v souladu s Doplňujícími pravidly ADR. Pokud
Poskytovatel neobdrží poplatek do pěti (5) dnů od data oznámení o nezaplacení poplatků, má se za

prokázané, že došlo ke zpětvzetí návrhu.

(c) Žalovaná strana, která se rozhodne dle odst. B3(b)(4) pro řešení sporu tříčlenným Senátem namísto

jednočlenného Senátu zvoleného Žalující stranou, uhradí Poskytovateli dodatečný poplatek v souladu s

Doplňujícími pravidly ADR. Ve všech ostatních případech hradí veškeré poplatky Poskytovateli Žalující
strana.

(d) V případě výjimečných okolností, například pokud se koná ústní jednání, vyzve Poskytovatel Stranu
nebo Strany, které ústní jednání navrhly, k úhradě dodatečných poplatků, jejichž výše bude stanovena

po  poradě se Senátem, poté co byl ustaven, před nařízením takového jednání.

(e) S výhradou dle odst. B1(f)  níže jsou uhrazené poplatky nevratné.
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B PRŮBĚH ŘÍZENÍ 

1 Žalobní návrh 

(a) Zahájit ADR řízení může jakákoli osoba nebo subjekt podáním Žalobního návrhu k Poskytovateli v

souladu s Procesními pravidly. Žalobní návrh může být podán:

(1) proti Držiteli doménového jména, v souvislosti s nímž je podán Žalobní návrh; nebo

(2) proti Registru.

K zamezení vzniku pochybností platí, že dokud není doménové jméno, v souvislosti s nímž byl podán 

Žalobní návrh, zaregistrováno a aktivováno, může strana zahájit ADR řízení pouze proti Registru. 

(b) Žalobní návrh musí:

(1) obsahovat požadavek, aby Žalobní návrh byl předložen k rozhodnutí v rámci ADR řízení v

souladu s Procesními pravidly;

(2) uvádět jméno, poštovní a emailovou adresu, telefonní a faxové číslo Žalující strany a

jakéhokoliv zástupce oprávněného za Žalující stranu jednat v rámci ADR řízení;

(3) specifikovat preferovaný způsob komunikace se Žalující stranou v rámci ADR řízení (včetně

osoby, která mát být kontaktována, způsobu komunikace a adresy);

(4) uvádět, zda  Žalující strana žádá, aby spor rozhodl jednočlenný nebo tříčlenný Senát, a v
případě, že žádá o tříčlenný Senát, uvádět jména tří kandidátů na Rozhodce (tito mohou být

vybráni ze seznamu rozhodců Poskytovatele); takoví kandidáti by se pokud možno neměli v
předchozích třech (3) letech účastnit žádného předchozího ADR řízení, jehož byla Žalující strana

Stranou;

(5) uvádět jméno Žalované strany, a v případě ADR řízení proti Držiteli doménového jména

poskytnout veškeré Žalující straně známé údaje (včetně poštovní a emailové adresy, telefonních

a faxových čísel) o tom, jak kontaktovat Žalovanou stranu nebo jakéhokoli jejího zástupce,
včetně kontaktních údajů na základě jednání předcházejících podání Žalobního návrhu, přičemž

takové údaje musí být dostatečně podrobné, aby Poskytovatel mohl zaslat Žalobní návrh
Žalované straně způsobem popsaným v odst. A2(a);

(6) uvádět doménové jméno (jména), které je předmětem Žalobního návrhu;

(7) uvádět Registrátora(y), u něhož je doménové jméno (jména) zaregistrováno ke dni podání
Žalobního návrhu (tento požadavek se neuplatní v případě, že Žalobní návrh je podáván proti

rozhodnutí(m) Registru před registrací doménového jména, které je předmětem sporu);

(8) v případě, že je Žalobní návrh podáván proti rozhodnutí(m) Registru, identifikovat

rozporované(á) rozhodnutí Registru, a uvádět, zda se rozporované(á) rozhodnutí týká registrace

doménového jména v průběhu Sunrise Period;

(9) uvádět označení, k němuž/nimž je uznáno nebo zakotveno právo  vnitrostátním právem

Členského státu a/nebo Komunitárním právem. Ke každému takovému označení musí být
přesně specifikován druh nároků, příslušný(é) zákon(y), jakož i podmínky uznání a/nebo

zakotvení práva;

(10) v souladu s těmito Pravidly ADR popisovat skutečnosti, na nichž je Žalobní návrh založen,

zejména:

(i) v případě ADR řízení proti Držiteli doménového jména, v souvislosti s nímž je podán
Žalobní návrh:

A. proč je doménové jméno identické nebo zaměnitelné s označením(i), k němuž (k
nimž) vnitrostátní právo a/nebo Komunitární právo uznává nebo zakotvuje právo(a)

(jak jsou tato specifikována a popsána v souladu s odst. B 1 (b) (9)); a
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B. proč bylo doménové jméno jeho držitelem zaregistrováno, aniž by tento měl práva

nebo oprávněné nároky k doménovému jménu, které je předmětem Žalobního
návrhu; nebo

C. proč by se mělo mít zato, že doménové jméno nebylo zaregistrováno nebo není
užíváno v dobré víře.

(ii) v případě ADR řízení proti Registru uvádět důvody, proč je rozhodnutí Registru v rozporu

s Nařízeními Evropské unie.

(11) v souladu s těmito Pravidly ADR uvádět, jakého žalobního nároku  se Žalující strana domáhá

(viz odst. B11 (b) a (c) níže);

(12) pokud Žalující strana požaduje převod doménového jména, doložit, že Žalující strana splňuje

základní kritéria pro registraci dle čl. 4(2)(b) Nařízení (ES) 733/2002;

(13) identifikovat všechna další řízení, která byla zahájena nebo ukončena v souvislosti s
doménovým jménem (jmény), jež je/jsou předmětem Žalobního návrhu;

(14) uvádět, že se Žalující strana  v případě podání návrhu na zrušení  rozhodnutí o zrušení nebo
převodu doménového jména, vydané v ADR řízení, podřídí jurisdikci soudů v rámci alespoň

jedné Vzájemné jurisdikce v souladu s odst. A1;

(15) v závěru uvádět níže uvedené prohlášení a podpis Žalující strany nebo jejího oprávněného

zástupce; v případě elektronického podání musí podpis splňovat požadavky on-line platformy

Poskytovatele:

"Žalující strana prohlašuje, že všechny údaje zde uvedené jsou úplné a správné.

Žalující strana souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů Poskytovatelem v rozsahu
nezbytném k řádnému plnění povinností Poskytovatele podle těchto Pravidel ADR.

Žalující strana dále souhlasí se zveřejněním úplného znění rozhodnutí (včetně osobních údajů v

rozhodnutí obsažených), vydaného v rámci ADR řízení zahájeného tímto Žalobním návrhem, a
to v jazyce ADR řízení a v neúředním anglickém překladu, který zajistí Poskytovatel.

Žalující strana dále souhlasí s tím, že se žalobní a jiné nároky  týkající se registrace doménového
jména, sporu a řešení sporu  uplatňují výhradně proti držiteli doménového jména, a tímto se

zříká veškerých nároků vůči

(i) Poskytovateli, členům jeho statutárních orgánů, funkcionářům, zaměstnancům, poradcům
a zástupcům, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání;

(ii) Rozhodcům, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání;

(iii) Registrátorovi, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání; a

(iv) Registru, členům jeho statutárních orgánů, funkcionářům, zaměstnancům, poradcům a
zástupcům, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání."

(16) být doložen veškerými listinnými nebo jinými důkazy, včetně dokladů o právech, na nichž se

Žalobní návrh zakládá, spolu s výčtem takových důkazů.

(17) zahrnovat veškeré formuláře předepsané Doplňujícími pravidly ADR a splňovat formální

náležitosti stanovené Doplňujícími pravidly ADR, včetně případného omezení rozsahu textu.

(c) Žalobní návrh se může týkat více než jednoho doménového jména, pokud jsou totožné Strany a jazyk

ADR řízení.

(d) Poskytovatel potvrdí, že Žalobní návrh od Žalující strany obdržel, a to po obdržení příslušných poplatků
uvedených shora.

(e) V nejkratší možné době poté, co byl Žalobní návrh podán, avšak v každém případě nejpozději do pěti
(5) dní od Času podání a před podáním oznámení Žalované straně v souladu s odst. B2 níže, vyrozumí
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Poskytovatel Registr o totožnosti Žalující strany a dotčeném doménovém jménu (jménech). Jakmile je 

Registr Poskytovatelem takto informován, zablokuje příslušné doménové jméno v souladu s 
Podmínkami registrace doménového jména .eu.  

(f) Jakékoli ADR řízení proti Držiteli doménového jména, které bylo zahájeno později, ale týká se téhož
doménového jména (jmen), se přeruší do doby, kdy bude znám výsledek ADR řízení zahájeného

Žalobním návrhem dřívějším. Pokud se v takovém ADR řízení Senát rozhodne přiznat Žalující straně

požadované žalobní nároky, všechna přerušená ADR řízení budou ukončena a uhrazené poplatky
vráceny. Pokud Senát v ADR řízení Žalobní návrh zamítne, Poskytovatel provede aktivaci Žalobního

návrhu po něm bezprostředně následujícího podle Času podání. Poskytovatel vyrozumí příslušnou
Žalující stranu(y) o ukončení, aktivaci nebo trvajícím přerušení řízení o Žalobním návrhu(zích)

písemnou formou do pěti  (5) dnů od data vydání rozhodnutí Senátu o předchozím Žalobním návrhu.

(g) Pokud je zahájeno ADR řízení proti Registru s pozdějším Časem podání Žalobního návrhu než jiné ADR
řízení proti Registru ohledně téhož rozhodnutí Registru, ADR řízení proti Registru s pozdějším Časem

podání se ukončí a uhrazené poplatky budou vráceny.

(h) Nic uvedeného v odst. 15 (i) až (iv) výše Žalující straně nebrání v zahájení ADR řízení proti Registru,

pokud je rozhodnutí Registru v rozporu s Nařízeními Evropské unie.

(i) V případě ADR řízení proti Registru musí být jakákoli žádost Žalující strany o dokumenty nebo jiné

informace týkající se rozhodnutí Registru, které je předmětem  ADR řízení, adresována přímo Registru

v souladu s Registrační politikou.

2 Oznámení  Žalobního návrhu 

(a) Poskytovatel zkontroluje, zda Žalobní návrh splňuje formální náležitosti dle Procesních pravidel, a

pokud Žalobní návrh je s nimi v souladu, zašle Žalobní návrh (spolu s vysvětlujícím průvodním

dopisem předepsaným Doplňujícími pravidly ADR Poskytovatele) Žalované straně způsobem
stanoveným v odst. A2(a) a A2(b) do pěti (5) Pracovních dnů od data obdržení poplatků, které je

Žalující strana povinna uhradit podle odst. A6.

(b) Pokud Poskytovatel shledá, že Žalobní návrh nesplňuje formální náležitosti dle Procesních pravidel,

neprodleně Žalující stranu informuje o charakteru zjištěných nedostatků. Pokud lze nedostatky

odstranit, Žalující strana má lhůtu sedmi (7) dnů, aby nedostatky napravila a předložila doplněný
Žalobní návrh, přičemž v případě marného uplynutí uvedené lhůty Poskytovatel Žalující stranu

vyrozumí, že se má za to, že byl Žalobní návrh  vzat zpět  z důvodu nesplnění formálních náležitostí,
aniž by tím bylo dotčeno právo na podání jiného Žalobního návrhu Žalující stranou.

(c) Žalující strana může podat námitky proti zpětvzetí Žalobního návrhu z důvodu formálních nedostatků

podle odst. B2(b) výše. V případě podání námitek proti zpětvzetí se postupuje takto:

(1) Návrh se podává k Poskytovateli do 5 dnů po obdržení informace o zpětvzetí a musí:

(i) uvádět informace podle odst. B1(b)(2), B1 (b)(6) a případně B1 (b)(8) Pravidel ADR;

(ii) obsahovat požadavek na zrušení zpětvzetí Žalobního návrhu z důvodu formálních

nedostatků;

(iii) uvádět důvody návrhu na zrušení zpětvzetí;

(iv) v závěru obsahovat prohlášení dle B1(b)(15) Pravidel ADR.

(2) Poskytovatel potvrdí obdržení návrhu od Žalující strany, pokud byly obdrženy  poplatky dle odst.
A6(a) výše, a ustanoví jednočlenný Senát k rozhodnutí o návrhu. Odst. B5 se použije

přiměřeně.

(3) Senát vydá rozhodnutí, zda požadovanému návrhu vyhoví, do dvanácti (12) dnů od data svého

ustavení. Rozhodnutí Senátu je konečné a nelze se proti němu odvolat. Žalující strana je o

rozhodnutí bezodkladně informována.



.eu Alternativní řešení sporů 
Pravidla pro řešení sporů o domény .eu ("Pravidla ADR ") 

11 

(d) Poskytovatel okamžitě oznámí Žalující straně, Žalované straně a Registru Datum zahájení ADR řízení.

(e) Poskytovatel ADR řízení přeruší do dokončení postupů uvedených v odst. B2(b) a B2(c) výše.

3 Vyjádření Žalované strany k Žalobnímu návrhu 

(a) Žalovaná strana Poskytovateli do třiceti (30) pracovních dnů poté, co jí byl doručen  Žalobní návrh v
souladu s odst. A2(b), předloží Vyjádření  k Žalobnímu návrhu.

(b) Vyjádření Žalované strany k Žalobnímu návrhu musí:

(1) uvádět jméno, poštovní a emailovou adresu, telefonní a faxové číslo Žalované strany a

jakéhokoliv zástupce oprávněného za Žalovanou stranu jednat v rámci ADR řízení;

(2) specifikovat preferovaný způsob komunikace s Žalovanou stranou v rámci ADR řízení (včetně

osoby, která mát být kontaktována, způsobu komunikace a adresy);

(3) pokud si Žalující strana v Žalobním návrhu zvolila, aby spor rozhodl jednočlenný Senát (viz odst.
B1(b)(3)), uvádět, zda se Žalovaná strana namísto toho rozhodla pro tříčlenný Senát;

(4) pokud  Žalující strana nebo Žalovaná strana žádá, aby spor rozhodl tříčlenný Senát, uvádět
jména a kontaktní údaje tří kandidátů na Rozhodce (tito mohou být vybráni ze seznamu

rozhodců Poskytovatele; takoví kandidáti by se pokud možno neměli v předchozích třech (3)

letech účastnit žádného předchozího ADR řízení, jehož byla Žalovaná strana Stranou);

(5) identifikovat jakákoli další  řízení, která byla zahájena nebo ukončena v souvislosti s kterýmkoli

doménovým jménem (jmény), jež je/jsou předmětem Žalobního návrhu;

(6) v souladu s těmito Pravidly ADR popsat skutečnosti, na nichž je Vyjádření Žalované strany k

Žalobnímu návrhu založeno;

(7) v závěru uvádět níže uvedené prohlášení a podpis Žalované strany nebo jejího oprávněného

zástupce; v případě elektronického podání musí podpis splňovat požadavky on-line platformy

Poskytovatele:

"Žalovaná strana prohlašuje, že všechny údaje zde uvedené jsou úplné a správné.

Žalovaná strana souhlasí se zpracováváním osobních údajů Poskytovatelem v rozsahu
nezbytném k řádnému plnění povinností Poskytovatele podle těchto Pravidel ADR.

Žalovaná strana dále souhlasí se zveřejněním úplného znění rozhodnutí (včetně osobních údajů

v rozhodnutí obsažených), vydaného v rámci ADR řízení, a to v jazyce ADR řízení a v neúředním
anglickém překladu, který zajistí Poskytovatel.

Žalovaná strana se tímto zříká v souvislosti s tímto ADR řízením  veškerých nároků vypuštěno a
Žalobních nároků vůči

(i) Poskytovateli, členům jeho statutárních orgánů, funkcionářům, zaměstnancům, poradcům

a zástupcům, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání;

(ii) Rozhodcům, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání;

(iii) Registrátorovi, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání; a

(iv) Registru, členům jeho statutárních orgánů, funkcionářům, zaměstnancům, poradcům a

zástupcům, vyjma případů úmyslného protiprávního jednání."

(8) být doloženo veškerými listinnými nebo jinými důkazy, včetně důkazů o právech, o něž se

Žalovaná strana opírá, spolu s výčtem takových důkazů.

(9) zahrnovat veškeré formuláře předepsané Doplňujícími pravidly ADR a splňovat formální
náležitosti stanovené Doplňujícími pravidly ADR, včetně případného omezení rozsahu textu.
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(c) Pokud  Žalující strana žádá, aby spor rozhodl jednočlenný Senát, zatímco Žalovaná strana se rozhodla

pro tříčlenný Senát, Žalovaná strana je povinna uhradit poplatek v souladu s odst. A6 (b). Platbu je
nutno provést při předložení Vyjádření Žalované strany k Žalobnímu návrhu Poskytovateli. Pokud není

příslušná platba provedena, spor rozhodne jednočlenný Senát.

(d) Poskytovatel Žalované straně potvrdí příjem Vyjádření Žalované strany k Žalobnímu návrhu. Pokud

Poskytovatel shledá, že Vyjádření Žalované strany k Žalobnímu návrhu nesplňuje formální náležitosti

dle Procesních pravidel, neprodleně Žalovanou stranu informuje o charakteru zjištěných nedostatků.
Pokud lze nedostatky napravit, Žalovaná strana má lhůtu sedmi (7) dnů, aby nedostatky odstranila a

předložila doplněné Vyjádření Žalované strany k Žalobnímu návrhu, přičemž v případě marného
uplynutí uvedené lhůty se má za to, že Žalovaná strana Vyjádření Žalované strany k Žalobnímu návrhu

nepředložila. Poskytovatel přeruší ADR řízení, dokud (i) neobdrží doplněné Vyjádření Žalované strany k

Žalobnímu návrhu, nebo (ii) neuplyne lhůta uvedená v tomto odstavci, podle toho, co nastane dříve.

(e) Poskytovatel bezodkladně zašle Vyjádření Žalované strany k Žalobnímu návrhu splňující formální

náležitosti Žalující straně.

(f) Pokud Žalovaná strana nepředloží Vyjádření Žalované strany k Žalobnímu návrhu nebo předloží pouze

Vyjádření Žalované strany k Žalobnímu návrhu nesplňující  formální náležitosti, Poskytovatel Strany
informuje o takovém nesplnění povinností Žalovanou stranou. Poskytovatel zašle Vyjádření Žalované

strany k Žalobnímu návrhu, které nesplňuje formální náležitosti, Senátu a Žalující straně pro informaci.

(g) Žalovaná strana může podat námitky proti  oznámení Poskytovatele o nesplnění povinností Žalovanou
stranou písemným podáním Poskytovateli ve lhůtě pěti (5) dní od obdržení oznámení Poskytovatele o

nesplnění povinností Žalovanou stranou. Poskytovatel potvrdí obdržení námitek Žalované strany a ty
zašle Senátu do tří (3) dnů po jeho obdržení. Senát posoudí námitky Žalované strany na základě svého

vlastního uvážení v rámci procesu rozhodování. Pokud Senát potvrdí, že Vyjádření Žalované strany k

Žalobnímu návrhu vykazuje formální nedostatky, může spor rozhodnout výhradně na základě
Žalobního návrhu.

(h) Nic uvedeného v odst. 7 (i) až (iv) výše Žalované straně nebrání v zahájení ADR řízení proti rozhodnutí
Registru, které je v rozporu s Nařízeními Evropské unie.

4 Ustavení Senátu a lhůty pro rozhodnutí 

(a) Rozhodci jsou vybíráni v souladu s interními předpisy Poskytovatelů. Musí mít potřebné odborné

znalosti a jsou vybírání objektivním, transparentním a nediskriminujícím způsobem. Každý
Poskytovatel vede a zveřejňuje veřejně přístupný seznam rozhodců a jejich kvalifikací.

(b) Pokud se Žalující strana ani Žalovaná strana nerozhodly pro tříčlenný Senát (odst. B1(b)(3) a

B3(b)(4)), Poskytovatel jmenuje jediného Rozhodce ze svého seznamu rozhodců.

(c) Pokud se Žalující strana nerozhodla pro tříčlenný Senát, předloží Poskytovateli ve lhůtě pěti (5) dnů od

oznámení o Vyjádření Žalované strany k Žalobnímu návrhu, v němž se Žalovaná strana rozhodla pro
tříčlenný Senát, jména a kontaktní údaje tří kandidátů za účelem výběru jednoho Rozhodce. Tito

mohou být vybráni ze seznamu rozhodců Poskytovatele; takoví kandidáti by se pokud možno neměli v
předchozích třech (3) letech účastnit žádného předchozího ADR řízení, jehož byla Žalující strana

stranou.

(d) Pokud se Žalující strana nebo Žalovaná strana rozhodne pro tříčlenný Senát, Poskytovatel jmenuje
jednoho Rozhodce ze seznamu kandidátů předloženého Žalující stranou, jednoho Rozhodce ze

seznamu kandidátů předloženého Žalovanou stranou a jednoho Rozhodce ze svého seznamu
rozhodců. Pokud kterákoli ze Stran řádně nepředloží seznam kandidátů, Poskytovatel jmenuje

zbývajícího Rozhodce ze svého seznamu rozhodců.

(e) Po ustavení celého Senátu informuje Poskytovatel Strany o jmenovaných Rozhodcích a o datu, do
kterého by Senát měl Poskytovateli předat rozhodnutí o Žalobním návrhu, pokud nenastanou

mimořádné okolnosti.
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5 Nestrannost a nezávislost 

(a) Rozhodci nesmí být na výsledku sporu osobně ani hmotně zainteresováni a zavazují se spor vyřešit
podle zásad dobré víry, spravedlnosti a s řádnou odbornou péčí. Rozhodci jsou povinni zachovat

mlčenlivost  o informacích, které jim budou v průběhu ADR řízení sděleny.

(b) Rozhodce musí být nestranný a nezávislý a před přijetím svého jmenování informuje Poskytovatele o

veškerých okolnostech, které by mohly vést ke vzniku důvodných pochybností ohledně jeho

nestrannosti nebo nezávislosti. Pokud by kdykoli v průběhu ADR řízení vyvstaly nové okolnosti, které
by mohly vést ke vzniku důvodného podezření ohledně nestrannosti nebo nezávislosti Rozhodce,

Rozhodce o nich Poskytovatele musí ihned informovat. V takovém případě Poskytovatel na základě
svého vlastního uvážení jmenuje náhradního Rozhodce.

(c) Kromě postupu uvedeného výše mohou  také Strany podat proti jmenování Rozhodce námitky. Strana

podávající námitky proti jmenování Rozhodce musí  Poskytovateli zdůvodnit, proč proti jeho jmenování
námitky podává. Námitky musí být podány do dvou (2) dnů od přijetí oznámení o jmenování

příslušného Rozhodce, nebo poté, co se Strana dozví o okolnostech vedoucích ke vzniku důvodných
pochybností ohledně nestrannosti nebo nezávislosti Rozhodce.

(d) Pokud  proti jmenování některého Rozhodce podala námitky pouze některá ze Stran,  je druhá Strana
a/nebo příslušný Rozhodce  oprávněn se k podání námitek vyjádřit. Toto právo je nutno uplatnit do

dvou (2) dnů po obdržení oznámení uvedeného v předchozím odstavci.

(e) O námitkách proti jmenování rozhodne Poskytovatel, přičemž jeho rozhodnutí je konečné a nelze se
proti němu odvolat.

6 Postoupení spisu Senátu 

Poskytovatel postoupí spis Senátu, jakmile je jmenován Rozhodce v případě jednočlenného Senátu, nebo 

jakmile je jmenován poslední z Rozhodců v případě tříčlenného Senátu. 

7 Všeobecné pravomoci Senátu 

(a) Senát vede ADR řízení takovým způsobem, který považuje za vhodný a který je v souladu s Procesními
pravidly. Senát není povinen provádět vlastní šetření týkající se okolností případu, avšak je k šetření

na základě svého vlastního uvážení oprávněn.

(b) Senát ve všech případech zajistí, aby se Stranám dostalo spravedlivého a rovnocenného zacházení.

(c) Senát zajistí, aby způsob vedení ADR řízení směřoval k rychlému vyřízení sporu.

(d) Senát na základě svého vlastního uvážení rozhodne o přípustnosti, významu, váze a závažnosti

důkazních prostředků.

8 Další tvrzení 

Senát si může na základě svého vlastního uvážení od kterékoli ze Stran vyžádat nebo připustit další tvrzení 
nebo dokumenty mimo Žalobního návrhu a Vyjádření Žalované strany k Žalobnímu návrhu.  

9 Ústní jednání 

Ústní jednání se nekonají (včetně jednání formou telekonferencí, videokonferencí a webových konferencí). 

Rozhodnutí se činí na základě dokumentů a jiných listinných důkazů, pokud Senát na základě svého vlastního 
uvážení a v důsledku mimořádných okolností nerozhodne, že ústní jednání je k rozhodnutí o Žalobním 

návrhu nezbytné. 
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10 Nesplnění povinností 

(a) V případě, že Strana nedodrží kteroukoli lhůtu stanovenou těmito Pravidly ADR nebo Senátem, Senát
přistoupí k rozhodnutí o Žalobním návrhu a může nedodržení lhůty pokládat za důvod k uznání nároků

druhé Strany.

(b) Pokud tato Pravidla ADR nestanoví jinak, jestliže Strana nedodrží jakékoli ustanovení těchto Pravidel

ADR, Doplňujících pravidel ADR nebo nesplní požadavek z nich vyplývající, nebo nevyhoví  výzvě ze

strany Senátu, vyvodí Senát z této skutečnosti  takové závěry, jaké pokládá za vhodné.

11 Základy pro rozhodování 

(a) Senát rozhoduje o Žalobním návrhu na základě  tvrzení a předložených dokumentů a v souladu s

Procesními pravidly.

(b) Žalobní nároky v rámci ADR řízení, kde je Žalovaná strana Držitelem doménového jména, v souvislosti
s nímž byl podán Žalobní návrh, jsou omezeny na zrušení sporného(ých) doménového(ých)

jména(jmen) nebo, pokud Žalující strana splňuje všeobecná kritéria způsobilosti k registraci dle odst.
4(2)(b) Nařízení (ES) č. 733/2002, převod sporného doménového jména na Žalující stranu.

(c) Hlavním žalobním nárokem v rámci ADR řízení, kde je Žalovanou stranou Registr, je zrušení

rozporovaného rozhodnutí Registru. Senát může ve vhodných případech v souladu s Procesními
pravidly, Registrační politikou, Sunrise pravidly a/nebo Podmínkami rozhodnout o převodu, zrušení

nebo přidělení příslušného doménového jména. S ohledem na jakékoli rozhodnutí Registru o
přednostním právu uplatněném v průběhu postupného období registrace však může Senát opatření

spočívající v převodu a přidělení učinit pouze v případě, že Žalující strana je nejbližší další v pořadí
jako žadatel o příslušné doménové jméno a za předpokladu, že Registr rozhodne, že Žalující strana

splňuje všechna registrační kritéria dle Nařízení Evropské unie, a že  Registr následně provede aktivaci

doménového jména jménem Žalující strany jako nejbližšího dalšího žadatele v pořadí.

(d) Senát vydá rozhodnutí přiznávající žalobní nároky požadované podle Procesních pravidel v případě, že

Žalující strana doloží:

(1) v ADR řízeních, kde Žalovaná strana je držitelem registrace doménového jména .eu, v

souvislosti s nímž byl podán Žalobní návrh, že

(i) doménové jméno je identické nebo zaměnitelné s označením, k němuž vnitrostátní právo
Členského státu a/nebo Komunitární právo uznává nebo zakotvuje právo; a buď

(ii) doménové jméno bylo Žalovanou stranou zaregistrováno bez oprávnění k doménovému
jménu nebo bez oprávněného zájmu na doménovém jménu; nebo

(iii) doménové jméno nebylo zaregistrováno nebo není užíváno v dobré víře.

(2) v ADR řízení, kde je Žalovaná strana Registrem, že rozhodnutí Registru je v rozporu s
Nařízeními Evropské unie.

(e) Zejména kterákoli z níže uvedených okolností, pokud je Senát pokládá za prokázané na základě
zhodnocení veškerých předložených důkazů, může dokazovat právo Žalované strany k doménovému

jménu nebo oprávněný zájem na doménovém jménu pro účely odst. B11(d)(1)(ii):

(1) před oznámením sporu použila Žalovaná strana doménové jméno nebo jméno odpovídající

doménovému jménu v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, nebo prokazatelně provedla

přípravy k takovému postupu;

(2) Žalovaná strana, ať již se jedná o právnickou osobu, organizaci nebo fyzickou osobu, je pod

doménovým jménem obecně známa, i pokud neexistuje ve vztahu k příslušnému doménovému
jménu právo uznané nebo zakotvené vnitrostátním a/nebo Komunitárním právem;
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(3) Žalovaná strana využívá oprávněně a k nekomerčním nebo poctivým účelům  doménového

jména, aniž by jejím záměrem bylo uvést spotřebitele v omyl nebo poškodit pověst označení, k
němuž existuje  právo uznané nebo zakotvené vnitrostátním a/nebo Komunitárním právem.

(f) Zejména kterákoli z níže uvedených okolností, pokud je Senát pokládá za prokázané, mohou
dokazovat, že doménové jméno nebylo zaregistrováno nebo není užíváno v dobré víře pro účely odst.

B11(d)(1)(iii):

(1) okolnosti nasvědčující tomu, že doménové jméno bylo zaregistrováno nebo pořízeno primárně
za účelem prodeje, pronájmu nebo jiného převodu doménového jména držiteli určitého

označení, k němuž vnitrostátní právo a/nebo Komunitární právo uznává nebo zakotvuje právo,
nebo orgánu veřejné moci; nebo

(2) doménové jméno bylo zaregistrováno s cílem zabránit držiteli určitého označení, k němuž

vnitrostátní právo a/nebo Komunitární právo uznává nebo zakotvuje právo, nebo  orgánu
veřejné moci, aby takového označení použil v rámci odpovídajícího doménového jména, pokud:

(i) Žalovaná strana se opakovaně zapojila do popsaného nekalého chování; nebo

(ii) doménové jméno nebylo využíváno příslušným způsobem po dobu nejméně dvou let od

data registrace; nebo

(iii) existují okolnosti, kdy v době počátku ADR řízení Žalovaná strana prohlásila, že zamýšlí

příslušným způsobem využívat doménové jméno, k němuž vnitrostátní právo a/nebo

Komunitární právo uznává nebo zakotvuje právo, nebo které odpovídá názvu orgánu
veřejné moci, avšak neučinila tak do šesti měsíců od počátku ADR řízení;

(3) doménové jméno bylo zaregistrováno primárně za účelem narušení hospodářské činnosti
soutěžitele; nebo

(4) doménové jméno bylo záměrně použito k přitahování uživatelů internetu za účelem dosažení

zisku na webovou stránku Žalované strany nebo jiné on-line umístění, a to vytvořením
pravděpodobnosti záměny s označením, k němuž vnitrostátní právo a/nebo Komunitární právo

uznává nebo zakotvuje právo, nebo které je názvem orgánu veřejné moci, kde taková
pravděpodobnost záměny vzniká s ohledem na zdroj, financování, příbuzenství nebo podporu

webové stránky nebo umístění, produkt či služby na příslušné webové stránce nebo umístění

Žalované strany; nebo

(5) doménové jméno je osobním jménem a neexistuje žádná prokazatelná souvislost mezi

Žalovanou stranou a zaregistrovaným doménovým jménem.

12 Proces rozhodování a forma rozhodnutí 

(a) Rozhodnutí Rozhodců jsou konečná, nelze se proti nim odvolat a pro Strany jsou závazná, čímž není
dotčeno právo Stran zahájit ve Vzájemné jurisdikci soudní řízení, které bude mít dopad na  výkon

rozhodnutí způsobem popsaným v Podmínkách.

(b) Senát zašle rozhodnutí o Žalobním návrhu Poskytovateli ve lhůtě jednoho měsíce od data přijetí

formálně vyhovujícího Vyjádření k Žalobnímu návrhu Poskytovatelem nebo  marného uplynutí lhůty
pro jeho předložení.

(c) V případě tříčlenného Senátu se rozhodnutí přijímají prostou většinou.

(d) Rozhodnutí Senátu má písemnou formu, obsahuje odůvodnění rozhodnutí, uvádí datum vydání
rozhodnutí a jméno Rozhodce (Rozhodců). Pokud Senát rozhodne, že sporné doménové jméno má být

zrušeno nebo převedeno na Žalující stranu, rozhodnutí musí obsahovat poučení, že Registr jej musí
vykonat do třiceti (30) dnů od oznámení rozhodnutí Stranám, pokud Žalovaná strana nezahájí soudní

řízení ve Vzájemné jurisdikci (viz odst. B12(a) a B14).
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(e) Rozhodnutí Senátu musí splňovat formální náležitosti stanovené v Doplňujících pravidlech ADR

Poskytovatele.

(f) Pokud Senát dospěje k závěru, že spor nespadá do působnosti Nařízení (ES) 874/2004, uvede tuto

skutečnost ve svém rozhodnutí.

(g) Pokud Žalující strana

(1) prokázala, že doménové jméno je identické nebo zaměnitelné s označením, k němuž

vnitrostátní právo Členského státu a/nebo Komunitární právo uznává nebo zakotvuje právo,
nebo s názvem orgánu veřejné moci; a

(2) nedokázala prokázat, že Žalovaná strana nemá práva nebo oprávněné zájmy k doménovému
jménu dle odst. B11(d)(1)(ii) těchto Pravidel ADR; a

(3) opírala se o ustanovení odst. B11(f)(2)(iii) těchto Pravidel ADR k prokázání, že nebylo jednáno v

dobré víře; a

(4) nedokázala prokázat, že nebylo jednáno v dobré víře z jiného důvodu;

Senát vydá mezitímní rozhodnutí s uvedením zjištění  k otázkám pod body (1) až  (4) výše a řízení 
přeruší na dobu šesti měsíců od Času podání. V takovém případě (a pokud Žalovaná strana nepředloží 

důkazy o příslušném využívání doménového jména v takové náhradní lhůtě a Žalující strana doloží 
zbývající prvky požadované dle odst. B11(f)(2)(iii)) Senát rozhodne, zda Žalující straně přizná 

požadované žalobní nároky, či nikoliv. Za všech ostatních okolností Senát přistoupí k vydání rozhodnutí 

bez odkazu na odst. B11(f)(2)(iii).  

Veškeré důkazy předkládané Žalovanou stranou musí být provázeny prohlášením o úplnosti a 

správnosti a poskytnuty Žalující straně. Žalující strana je oprávněna vyjádřit se k důkazům 
předloženým Žalovanou stranou do patnácti (15) dnů od jejich obdržení. 

(h) Pokud Senát po zvážení podání dospěje k závěru, že Žalobní návrh nebyl podán v dobré víře,  ve svém

rozhodnutí uvede, že Žalobní návrh nebyl podán v dobré víře a představuje zneužití tohoto řízení.

(i) Každé rozhodnutí Senátu obsahuje krátké shrnutí v jazyce anglickém v souladu se směrnicemi

vypracovanými Poskytovatelem.

13 Sdělení rozhodnutí Stranám 

(a) Poskytovatel sdělí do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy obdrží konečné rozhodnutí od Senátu,  úplné
znění rozhodnutí každé ze Stran, příslušnému Registrátorovi (Registrátorům) a Registru.

(b) Poskytovatel uveřejní rozhodnutí v úplném znění na veřejně přístupné webové stránce.

14 Výkon rozhodnutí 

Výkon rozhodnutí se řídí Podmínkami. 
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C ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1 Vyloučení odpovědnosti 

Vyjma případů úmyslného protiprávního jednání nenesou Poskytovatel ani Rozhodci odpovědnost vůči 

Stranám za jednání nebo opomenutí jednat v souvislosti s jakýmkoli ADR řízením podle těchto Pravidel ADR. 

2 Změny a doplnění 

Na ADR řízení zahájené na základě Žalobního návrhu se vztahuje znění těchto ADR pravidel, které je platné v 

okamžiku podání Žalobního návrhu k Poskytovateli. Poskytovatel může tato Pravidla ADR kdykoli změnit 

nebo doplnit poté, co obdrží předchozí písemný souhlas Registru. 

3 Datum účinnosti 

Tato Pravidla ADR se použijí na všechny Žalobní návrhy podané  dne 1. února 2010 a později. 
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