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DEFINICE 
 
Níže uvedené definice a podmínky zde obsažené platí pro všechny žádosti podané 
během období postupné registrace. 
 
Pravidla pro řešení 
sporů týkajících se 
domén .eu 
 

znamená pravidla pro postup Alternativního řešení 
sporů (ADR), který je uveden v článku 22 Pravidel 
a podmínek registrace domény .eu; 
 

Nařízení ohledně 
domény .eu 

znamená nařízení (ES) č. 733/2002 Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 22. dubna 2002 o 
zavádění Domény nejvyšší úrovně .eu, OJ L, 113, 
30. dubna 2002, s. 1-5; 
 

Žádost znamená úplný, technicky správný požadavek na 
registraci Doménového jména předložený 
Rejstříku, který splňuje všechny požadavky 
stanovené (a) v části 3 Pravidel pro období Sunrise 
a (b) ve Směrnicích pro registraci; 
 

Žadatel znamená fyzickou osobu, společnost nebo 
organizaci, která prostřednictvím Registrátora 
podává Žádost Rejstříku. 
 

Potvrzení 
 

znamená e-mailovou zprávu, kterou Rejstřík zašle 
Žadateli (a případně osobě, kterou žadatel 
v Žádosti uvede) jako potvrzení o přijetí Žádosti; 
 

Průvodní dopis znamená předpracovaný elektronický dokument, 
který dá Rejstřík k dispozici Žadateli (nebo 
případně osobě, kterou Žadatel v Žádosti uvede) 
po přijetí Žádosti; 
 

Osoba zpracovávající 
písemnosti 

znamená stranu, kterou žadatel určí dle části 5 
odst. 2 a která je odpovědná za předložení 
písemných důkazů zpracovateli; 
 

Písemné důkazy znamená dokumentaci, kterou poskytne Žadatel 
(nebo strana ním pověřená) Zpracovateli v souladu 
s těmito pravidly pro období Sunrise; 
 

Doménové jméno znamená Doménové jméno, které je registrováno 
přímo pod Doménou nejvyšší úrovně .eu nebo ke 
kterému obdržel Rejstřík požadavek nebo Žádost 
na registraci; 
 

Ověřovací místa státní 
správy 

znamená subjekty ustanovené dle článku 13, 
odstavec druhý Pravidel registrace domény .eu, 
které budou zajišťovat ověřování platnosti jmen 
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uvedených v článku 10 odst. Pravidel registrace 
domény .eu; 
 

Období postupné 
registrace 

znamená čtyřměsíční období uvedené v kapitole IV 
C a oznámené v souladu s nimi, které předchází 
začátku všeobecné registrace doménových jmen a 
během něhož budou moci doménová jména 
registrovat pouze držitelé přednostních práv 
uznaných nebo vytvořených dle národního a/nebo 
společenského práva, nebo orgány státní správy; 
 

Přednostní práva znamená přednostní práva chráněná národním 
a/nebo společenským právem, jak je uvedeno 
v článku 10 odst. 1, druhý pododstavec Pravidel a 
podmínek registrace domény .eu; 
 

Zpracovatel 
 

znamená Ověřovatele, pověřeného  Rejstříkem, na 
zpracování písemných důkazů, jak jsou popsány 
v části 9 těchto pravidel; 
 

Veřejné subjekty 
 

má ten význam, který je uveden v článku 10 odst. 
1, pododstavec třetí Pravidel a podmínek registrace 
domény .eu; 

Pravidla registrace 
domény.eu 

znamená nařízení komise (ES) č. 874/2004 ze dne 
28. dubna 2004, kterým se stanovují pravidla 
týkající se zavádění a fungování Domény nejvyšší 
úrovně .eu a zásady pro registraci této Domény, OJ 
L, 162, 30. dubna 2004, s. 40-50; 
 

Registrátor znamená osobu nebo subjekt, který na základě 
smlouvy s Rejstříkem poskytuje služby registrace 
doménového jména pro Žadatele; 
 

Pravidla registrace znamená dokument Pravidla registrace 
Doménového jména .eu, který je k dispozici na 
Webových stránkách rejstříku;  
 

Rejstřík 
 

znamená EURid vzw / asbl, neziskovou organizaci, 
která je řádně zapsána a existuje dle zákonů 
Belgie, se sídlem Park Station, Woluwelaan 150, 
1831 Diegem, Belgie; 
 

Nařízení znamená Nařízení ohledně domény .eu a Pravidla 
registrace domény .eu 
 

Pravidla znamená Podmínky, Pravidla registrace, Pravidla 
řešení sporů týkajících se domén .eu, Pravidla pro 
období Sunrise, směrnice pro registraci a nařízení, 
což bude považováno za Podmínky pro registraci 
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uváděné v článku 3 Pravidel registrace 
domény .eu; 
 

Pravidla pro období 
Sunrise 

znamená zde obsažené podmínky, včetně Příloh 
k tomuto dokumentu; 
 

Podmínky a pravidla znamená podmínky a Pravidla registrace 
doménového jména .eu, které jsou k dispozici na 
Webových stránkách rejstříku; 
 

Ověřovatel znamená stranu, kterou Rejstřík pověřil, aby 
ověřovala Písemné důkazy Přednostních práv, 
uplatňovaná Žadateli. 

 
Ostatní zde použité výrazy (včetně výše uvedených výrazů), psané velkými písmeny 
jsou definovány v Podmínkách, Pravidlech Registrace, Pravidlech řešení sporů 
týkajících se domén .eu a/nebo v Nařízeních. 
 
 
PŘEDMĚT A ROZSAH 
 
Tato Pravidla pro období Sunrise, spolu s Podmínkami a Pravidly Registrace, 
obsahují podrobný popis všech technických a administrativních opatření, která 
Rejstřík bude používat k zajištění náležité, spravedlivé a technicky spolehlivé správy 
období Postupné registrace, a stanovují podmínky registrace, včetně základních 
pravidel a postupů, které platí pro: 
 

(i) Žadatelé, kteří podávají Žádost prostřednictvím Registrátora; 
(ii) Registrátory; 
(iii) kohokoli, včetně Osob zpracovávajících písemnosti, předkládajících 

Písemné důkazy týkající se Žádosti; 
(iv) Zpracovatele, ohledně zpracování Písemných důkazů, jak je uvedeno 

v části 9 tohoto dokumentu; 
(v) Ověřovatele při zkoumání Písemných důkazů; 
(vi) Rejstřík při rozhodování o tom, zda Doménové jméno zapíše; 
(vii) členy Panelu, kteří rozhodují o Stížnosti proti rozhodnutí Rejstříku 

ohledně registrace Doménového jména. 
 
Tato Pravidla pro období Sunrise platí pro všechny Žádosti podané během Období 
postupné registrace.  
 
Podmínky a pravidla registrace platí pro všechny Žádosti i pro práva a povinnosti 
Žadatelů a rejstříku ve vztahu k těmto Žádostem. V případě, že jsou tato Pravidla pro 
období Sunrise v rozporu s Pravidly registrace a/nebo podmínkami, odporují jim nebo 
s nimi nejsou v souladu, mají tato Pravidla pro období Sunrise přednost před Pravidly 
registrace a Podmínkami. 
 
Kapitoly V a VI těchto Pravidel pro období Sunrise se ovšem nepoužijí v případech, 
kdy je Žadatelem veřejný subjekt, který žádá o registraci jména uvedeného v článku 
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10 odst. 3 Pravidel registrace domény .eu;. Pro Veřejné subjekty, které žádají o 
taková jména, mohou platit zvláštní pravidla vydaná Evropskou komisí, členským 
státem žadatele a/nebo příslušným Ověřovacím místem státní zprávy. 
 
 
KAPITOLA I OBECNÉ 

Část 1.  Požadavky na způsobilost 
 
O registraci Doménového jména mohou žádat pouze ty fyzické osoby, společnosti a 
organizace, které splňují alespoň jeden z Požadavků způsobilosti stanovených v 
článku 4 odst. 2 písm. (b) nařízení ohledně domény .eu. 
 

Část 2. Princip zpracování podle pořadí příchodu; Technické požadavky; 
Blokovaná a vyhrazená jména 
 
1. Princip zpracování podle pořadí příchodu, který je uveden v článku 2 Pravidel 

registrace domény .eu, během období Postupné registrace znamená, že 
Rejstřík provede registraci konkrétního Doménového jména na základě první 
Žádosti, kterou Rejstřík ohledně tohoto Doménového jména obdrží (přičemž 
jediným směrodatným údajem je datum a čas přijetí této Žádosti do systémů 
Rejstříku), za předpokladu že 
(i) Zpracovatel obdrží Písemné důkazy do 40 kalendářních dnů po datu 

přijetí Žádosti Rejstříkem; a 
(ii) bude ověřena existence Přednostního práva nebo práva na jméno 

uvedené v článku 10 odst. 3 Pravidel registrace domény .eu, které 
Žadatel nárokuje, za podmínek zde uvedených. 

 
2. Rejstřík přijme pouze Žádosti týkající se jmen, která splňují požadavky 

stanovené v části 2 odst. 2 Podmínek. Nehledě na to lze podat Žádost o 
Doménové jméno, které bylo registrováno, ale ještě není aktivováno, jak je 
zde stanoveno v části 22 odst. 2. 

 
 

Část 3. Povinnosti žadatele 
 
1. Žádost se považuje za úplnou pouze tehdy, když Žadatel poskytne Řejstříku 

prostřednictvím Registrátora alespoň následující informace: 
 

(i) celé jméno Žadatele; pokud není uveden název společnosti nebo 
organizace, považuje se za žadatele osoba, která žádá o Registraci 
Doménového jména; pokud je uveden název společnosti nebo 
organizace, pak se za Žadatele považuje tato společnost nebo 
organizace; 

(ii) adresa a země v rámci společenství 
i. kde se nachází sídlo, ústřední správa nebo hlavní místo 

podnikání Žadatelova podniku, nebo 
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ii. kde je organizace Žadatele zřízena nebo 
iii. kde Žadatel pobývá; 

(iii) e-mailová adresa Žadatele (nebo jeho zástupce); 
(iv) telefonní číslo, na kterém se lze s Žadatelem (nebo jeho zástupcem) 

spojit; 
(v) Doménové jméno, o které se žádá; 
(vi) jazyk pro řízení ADR; 
(vii) celé jméno, ke kterému se uplatňuje Přednostní právo; 
(viii) typ Přednostního práva, které Žadatel uplatňuje, jak je uvedeno 

v článku 10, odst. 1, druhý pododstavec Pravidel registrace 
domény .eu; 

(ix) země, ve které je chráněno uplatňované Přednostní právo; 
(x) jazyk, v němž bude sepsán Písemný důkaz, který má být předložen 

Ověřovateli. 
 

Předpokládá se, že informace uvedené v odstavcích (viii) a (ix) tvoří právní 
základ uplatňovaného Přednostního práva ke jménu v národním nebo 
Společenském právu. 

 
2. Požadované Doménové jméno se musí skládat z úplného jména, ke kterému 

se uplatňuje Přednostní právo, přičemž se bere v úvahu (i) článek 11 Pravidel 
registrace domény .eu a (ii) část 19 těchto pravidel. 

 
3. Rejstřík je oprávněn vyměňovat si výše uvedené informace s Ověřovateli 

(včetně jejich zprostředkovatelů a subdodavatelů) a/nebo Ověřovacími místy 
státní zprávy za účelem ověření uplatňovaných práv. 

 

Část 4. Prohlášení a záruky žadatele 
 
1. Kromě prohlášení a záruk obsažených v části 4 podmínek Žadatel rovněž 

prohlašuje a zaručuje, že: 
 

(i) je majitelem či nositelem uplatňovaného Přednostního práva nebo jeho 
licenčním držitelem (kde připadá v úvahu); 

(ii) uplatňované Přednostní právo je ke dni Žádosti právoplatným právem; 
a 

(iii) Písemné důkazy, které budou předloženy Zpracovateli, budou 
obsahovat opravdové a pravé kopie příslušných originálních dokumentů 
a budou poskytovat důkaz o existenci uplatňovaného Přednostního 
práva, budou úplné, přesné, aktuální a nikoli falešné a budou vytvořeny 
v souladu s Pravidly pro období Sunrise. 

 
2. Pro Veřejné subjekty, které podávají Žádost ohledně jmen uvedených v článku 

10 odst. 3 Pravidel registrace domény .eu, mohou platit zvláštní podmínky 
stanovené Evropskou komisí, členským státem Žadatele a/nebo příslušným 
Ověřovacím místem státní zprávy. 
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KAPITOLA II POSTUP ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI 

Část 5. Výběr Registrátora a Strany zpracovávající písemnosti 
 
1. O doménová jména lze zažádat pouze u rejstříku prostřednictvím Registrátora, 

který jedná jménem Žadatele, ale na svůj vlastní účet.  
 

Aby tedy mohl Žadatel podat Žádost, musí si ze seznamu na Webových 
stránkách Rejstříku vybrat Registrátora, který byl Rejstříkem akreditován.  

 
2. Žadatel může ustanovit Osobu zpracovávající písemnosti tak, že v Žádosti 

uvede její e-mailovou adresu. 
 
3. Rejstřík, Ověřovatelé a Ověřovací místa státní správy nejsou účastníky 

dohody mezi Žadatelem a jeho Registrátorem, ani dohody mezi Žadatelem a 
jeho Stranou zpracovávající písemnosti, a nemohou jim tudíž z těchto smluv 
vznikat žádné povinnosti či závazky. 

 

Část 6. Potvrzení 
 
1. Po přijetí Žádosti pošle Rejstřík Žadateli a Straně zpracovávající písemností 

(je li nějaká) e-mailové potvrzení, které obsahuje:  
 

(i) Doménové jméno, o které se žádá; 
(ii) datum a čas, kdy Rejstřík žádost přijal; 
(iii) pozici Žadatelovy Žádosti v řadě dotyčných Doménových jmen; 
(iv) datum, dokdy musí Zpracovatel obdržet potřebné písemné důkazy. 
 
Toto Potvrzení se zasílá na e-mailovou adresu Žadatele, a pokud byla 
ustanovena Strana zpracovávající písemnosti, pak na e-mailovou adresu této 
Strany. Rejstřík použije e-mailovou adresu Strany zpracovávající písemnosti 
pouze k tomuto účelu.  

 
2. Pokud zde není uvedeno jinak, Potvrzení zasílané Žadateli (nebo případně 

Straně zpracovávající písemnosti) dále obsahuje hypertextový odkaz na 
Webovou stránku, kterou dává Rejstřík k dispozici a kde je vygenerován 
předpracován průvodní dopis (ve formátu .pdf) v úředním jazyce Evropské 
unie, který si Žadatel zvolil při podání Žádosti. Pokud Žadatel jmenoval svého 
Registrátora taky jako Stranu zpracovávající písemnosti a Zpracovatel tohoto 
Registrátora písemně zmocnil k elektronickému podávání písemných důkazů, 
pak potvrzení tento odkaz neobsahuje. 

 
 
KAPITOLA III DATABÁZE WHOIS PRO OBDOBÍ SUNRISE 

Část 7. Databáze WHOIS pro období Sunrise 
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1. Po přijetí úplné a technicky správné Žádosti Rejstřík zpřístupní relevantní 
informace týkající se Žádosti v databázi WHOIS pro období Sunrise. Databáze 
WHOIS pro období Sunrise může obsahovat následující informace o každé 
přijaté Žádosti: 

 
(i)  Doménové jméno, o které se žádá; 
(ii)  pořadí a datum a čas, kdy Rejstřík Žádost přijal, a pozici Žádosti v řadě 

pro dotyčné Doménové jméno; 
(iii) celý název Žadatele; 
(iv) příslušnou kontaktní informaci Žadatele; 
(v) typ Přednostního práva, které Žadatel 
uplatňuje;  
(vi) celé jméno, ke kterému se uplatňuje Přednostní 
právo; 
(vii) země, ve které je uplatňované Přednostní právo 
chráněno; 
(viii) první stavové políčko, které obsahuje informaci o tom, zda Zpracovatel 

obdržel Písemný důkaz, a datum přijetí Písemného důkazu (lze-li); 
(ix) druhé stavové políčko obsahující informaci o tom, zda Rejstřík rozhodl 

o registraci Doménového jména jménem Žadatele, a pokud bylo 
učiněno rozhodnutí, výsledek tohoto rozhodnutí; 

(x) třetí stavové políčko, které udává, zda podle informací, která má 
Rejstřík k dispozici, probíhá-li ohledně Doménového jména nějaké 
Soudní nebo Mimosoudní řízení; 

(xi) zvolený jazyk pro řízení ADR. 
 
2. Ve stavovém políčku uvedeném v části 7 odst. 1 bod (viii) výše je uvedeno 

datum přijetí Písemných důkazů (lze-li). 
 

Informaci o tom, že Zpracovatel obdržel Písemné důkazy, nelze vykládat tak, 
že přijaté Písemné důkazy splňují podmínky stanovené v těchto Pravidlech 
pro období Sunrise. 

 
3. Povinností zpracovatele je informovat Rejstřík o změně stavu v přiměřeném 

časovém rámci poté, co Zpracovatel obdrží první soubor Písemných důkazů 
vztahujících se ke konkrétní Žádosti. Zpracovatel nijak jinak neoznamuje, zda 
Písemné důkazy obdržel, ani datum jejich přijetí. 

 
Databáze WHOIS pro období Sunrise je jediným místem, kde lze ověřit, zda 
Zpracovatel obdržel písemný důkaz. 

 
4. Co se týká stavového políčka uvedeného v části 7 odst. 1 bod (ix) výše, lze 

uvést následující stavy: 
 

(i) Zahájeno; 
(ii) Doménové jméno registrováno, ale neaktivováno; 
(iii) Doménové jméno registrováno a aktivováno; 
(iv) Žádost odmítnuta; 
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(v) Propadlé (nebyly včas předloženy Písemné důkazy nebo byly 
předloženy nevyhovující Písemné důkazy); 

(vi) Propadlé (díky tomu, že Ověřovací místo státní správy nevydalo 
rozhodnutí do 90 dnů po Žádosti Rejstříku o potvrzení platnosti daného 
Písemného důkazu); 

(vii) Nebylo bráno v úvahu (vzhledem k tomu, že Doménové jméno bylo 
registrováno a aktivováno jménem jiného Žadatele). 

 
Stav „Zahájeno“ je výchozím stavem pro každou Žádost. Za veškeré změny 
stavu je výhradně odpovědný Rejstřík. 

 
 
KAPITOLA IV PÍSEMNÉ DŮKAZY 

Část 8. Oficiální požadavky na písemné důkazy 
 
1. Na Webové stránce, kterou Rejstřík uvede v hypertextovém odkazu 

zmiňovaném v části 6 odst. 2 těchto pravidel, Žadatel  
 

(i) musí informovat Rejstřík o tom, kolik stran obsahují jeho Písemné 
důkazy; a 

(ii) může si vybrat pro Průvodní dopis jiný úřední jazyk Evropské unie než 
ten, který zvolil Registrátor při podávání Žádosti Rejstříku. 

 
2. Po získání této informace Rejstřík zpřístupní elektronický Průvodní dopis ve 

formátu .pdf, který bude obsahovat alespoň následující informace: 
 

(i) jméno a adresa Zpracovatele;  
(ii) následující informace získané z databáze WHOIS pro období Sunrise: 

(a) Doménové jméno, o které se žádá; 
(b) celý název Žadatele; 
(c) příslušné kontaktní informace Žadatele; 
(d) typ Přednostního práva, které Žadatel 
uplatňuje; 
(e) země, ve které je chráněno uplatňované 
Přednostní právo; 
(f) celé jméno, ke kterému Žadatel uplatňuje Přednostní právo; 
(g) jazyk, v němž budou sepsány Písemné důkazy, které mají být 

předloženy Ověřovateli; 
(h) datum, kdy Rejstřík Žádost přijal; 
(i) jedinečný čárový kód. 

 
3. Žadatel nebo jeho Osoba zpracovávající písemnosti musí: 
 

(i) vytisknout Průvodní dopis vygenerovaný na Webové stránce Rejstříku; 
(ii) označit na Průvodním dopise úřední jazyk, ve kterém se předkládají 

Písemné důkazy v případě, že se tyto Písemné důkazy předkládají 
v jiném úředním jazyce Evropské unie, než je jazyk zvolený v Žádosti. 
V případě, že se v průvodním dopise zvolí jiný úřední jazyk, musí být 
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všechny Písemné důkazy v tom jazyce, který byl zvolen v Průvodním 
dopise; 

(iii) podepsat Průvodní dopis; 
(iv) připojit příslušné Písemné důkazy, jak je uvedeno v kapitole V; a 
(v) parafovat dotyčné Písemné důkazy. 

 
 Pokud zde není výslovně uvedeno jinak, není přípustné měnit znění 

Průvodního dopisu; Písemné důkazy předložené bez Průvodního dopisu nebo 
s pozměněným Průvodním dopisem nebo s Průvodním dopisem, který není 
náležitě podepsán, budou odmítnuty, s výjimkou Písemných důkazů, které 
elektronicky předkládá Registrátor (v takovém případě není potřeba předkládat 
Zpracovateli Průvodní dopis). 

 
4. Písemný důkaz v jiném jazyce, než je jazyk zvolený v souladu s těmito 

Pravidly pro období Sunrise, nebude brán v úvahu. Pokud některý Písemný 
důkaz není v Žadatelem zvoleném úředním jazyce, musí být doplněn 
překladem, který pořídí soudní překladatel, do jazyka zvoleného v Žádosti 
nebo případně v Průvodním dopise. 

 
5. Náležitě podepsaný Průvodní dopis a k němu přiložené Písemné důkazy 

musejí být zaslány na adresu uvedenou v Průvodním dopise. Dokumenty 
zaslané na jinou adresu než tu uvedeno v Průvodním dopise nebudou brány 
v úvahu. 

 
Písemné důkazy musí být zaslány běžnou poštou, doporučeně nebo 
s doručenkou, či kurýrem.  
 
Není přípustné zasílat písemné důkazy jakýmikoliv jinými prostředky než těmi 
uvedenými v této části 8 odst. 5 (např. faxem nebo e-mailem), s výjimkou 
zaslání prostřednictvím Registrátora, kterého Zpracovatel písemně zmocnil, 
aby předkládal Zpracovateli písemné důkazy elektronicky.  

 
Zpracovatel musí obdržet písemné důkazy do čtyřiceti (40) kalendářních dnů 
poté, co Rejstřík obdržel Žádost. Pokud se tak nestane, bude se mít za to, že 
žádost propadla. 

 
 Zpracovatel může písemné důkazy dostávat pouze mezi 8. a 17. hodinou 

(GMT+1) v běžné pracovní dny v Belgii. Aby se předešlo pochybnostem, 
nepovažují se soboty, neděle a státní svátky v Belgii za běžné pracovní dny 
v Belgii. 

 
Následkem toho, pokud čtyřicetidenní lhůta uvedená v článku 14, odstavec 
čtvrtý Pravidel registrace domény .eu vyprší v sobotu, neděli nebo ve státní 
svátek v Belgii, má se za to, že písemný důkaz, který nebyl doručen poslední 
běžný pracovní den v Belgii před touto sobotou, nedělí nebo státním svátkem 
v Belgii, nebyl přijat do dne vypršení lhůty. 

 
6. Průvodní dopis, který zašle žadatel nebo který bude zaslán jeho jménem, a 

připojené Písemné důkazy musí splňovat následující požadavky: 
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(i) každá Žádost musí být doplněna jedním (1) souborem Písemných 

důkazů; je nepřípustné kombinovat různé sady Písemných důkazů 
pro různé Žádosti v jednom balíčku nebo obálce; 

(ii) velikost listů papíru musí být ve formátu DIN A4 (29,7 cm x 21 cm) 
nebo dopis (27,94 cm x 21,59 cm); 

(iii) dokumenty musí být vytištěny na neprůsvitném bílém papíru; 
(iv) stránky musejí být postupně číslovány, počínaje stranou č. 1, 

Průvodní dopis v to nepočítaje; 
(v) papír může být potištěn pouze po jedné straně; 
(vi) při skenování musí být dokumenty čitelné pro člověka;  
(vii) Písemné důkazy se nesmějí být retušovány nebo jinak pozměneny; 
(viii) listy papíru nesmějí být přehnuté, sešité nebo jinak vzájemně 

spojené. 
 

Za splnění těchto požadavků je výhradně odpovědný Žadatel. Písemné 
důkazy, které zpracovateli jménem Žadatele zašle Třetí strana, se považují za 
Písemné důkazy zaslané Žadatelem. 

 
7. Zpracovatel není povinen zpracovat, či vzít v úvahu žádné informace nebo 

dokumenty, které obdržel a které nesplňují všechny požadavky uvedené výše 
v části 8 odst. 6.  

 
 Rejstřík ani zpracovatel nejsou povinni informovat Žadatele o tom, zda 

písemné důkazy splňují některé nebo všechny Požadavky uvedené v této 
části. 

 
8. Žádná sdělení nebo potvrzení ze strany Zpracovatele a/nebo Řejstříku 

ohledně přijetí písemných důkazů nelze vykládat tak, že informace poskytnuté 
Žadatelem (nebo jeho jménem) splňují podmínky stanovené v této Kapitole. 

 

Část 9. Zpracování písemných důkazů 
 
1. Poté, co Zpracovatel obdrží průvodní dopis spolu s písemnými důkazy, 

Zpracovatel: 
 

(i) vyznačí razítkem na Písemné důkazy datum, kdy byly přijaty; 
(ii) naskenuje přijaté informace a dokumenty, pokud Zpracovatel 

Písemné důkazy neobdržel v elektronickém formátu prostřednictvím 
Registrátora, kterého Zpracovatel zmocnil k předkládání Písemných 
důkazů v elektronickém formátu. 

 
2. Rejstřík a Zpracovatel jsou oprávněni dle svého výhradního uvážení nevzít 

v úvahu jakékoliv informace nebo dokumenty, které obdrželi, pokud 
Zpracovatel již obdržel soubor Písemných důkazů týkajících se stejné Žádosti; 
Zpracovatel může ovšem prostřednictvím Rejstříku požádat Žadatele, aby 
předložil nový soubor Písemných důkazů, pokud byly původní doručené 
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Písemné důkazy v průběhu přenosu nebo po něm náhodně poškozeny nebo 
zničeny. 

 
3. Zpracovatel informuje Rejstřík o datu přijetí každého souboru Písemných 

důkazů, s výjimkou souborů přijatých tak, jak je uvedeno v části 9 odst. 2 výše; 
tyto informace se poskytují způsobem, na kterém se Rejstřík a Zpracovatel 
dohodnou. 

 
4. Poté, co Písemné důkazy obdržel Zpracovatel, nemůže do nich Žadatel 

nahlížet.  
 
 Žadatel bere na vědomí a souhlasí, že Písemné důkazy, které Zpracovatel 

obdrží, se stávají výhradním majetkem Zpracovatele; Rejstřík ani Zpracovatel 
nevrací žádné Písemné důkazy Žadateli, Registrátorovi, ani žádné jiné osobě, 
kterou Žadatel ustanoví. 

 
5. Rejstřík a Zpracovatel zveřejní Písemné důkazy pouze rozsahu, v jakém to 

vyžaduje některý soud příslušné jurisdikce nebo některý orgán státní správy či 
regulační orgán, nebo v případech, kdy je to zákonnou povinností či 
požadavkem. Navíc budou Písemné důkazy zveřejněny v elektronickém 
formátu na základě pokynu Rejstříku, který vystupuje jako Odpůrce v Řízení 
ADR ohledně stížnosti proti nějakému rozhodnutí Rejstříku. 

 
 
KAPITOLA V OVĚŘENÍ PŘEDNOSTNÍCH PRÁV 

Část 10. Proces ověření 
 
1. Na základě pokynu Rejstříku Ověřovatel ověří, zda Písemné důkazy dokládají 

Přednostní právo, které Žadatel v Žádosti uplatňuje. 
 
2. Ověřovatel prozkoumá Písemné důkazy pro stejná Doménová jména v pořadí, 

ve kterém Rejstřík Žádosti obdržel, v souladu s postupem stanoveným 
v článku 14 Pravidel registrace domény .eu. 

 
U doménových jmen, která nejsou stejná, může Ověřovatel – z důvodů 
efektivity – určit pořadí, v němž se Písemné důkazy zkoumají, dle svého 
uvážení, například v závislosti na 
 
(i) počtu Žádostí obdržených pro různá Doménová jména, 
(ii) jazycích, v nichž jsou předloženy Písemné důkazy pro různé Žádosti, 
(iii) času a zdrojích, které jsou potřeba k samotnému ověření existence 

Přednostních práv na základě předložených Písemných důkazů. 
 
Ověřovatelé jsou subdodavateli Rejstříku, který je jedinou osobou oprávněnou 
rozhodnout, zda bude Doménové jméno registrováno jménem Žadatele. 
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Část 11. Přednostní práva – obecné  
 
1. V průběhu první fáze Období postupné registrace může držitel dotyčných 

Přednostních práv nebo jejich nabyvatel z licence (je-li to možné) podat žádost 
o registraci pouze těch Doménových jmen, která odpovídají  

 
(i) zapsaným ochranným známkám Společenství nebo národním 

ochranným známkám nebo 
(ii) zeměpisným označením či označením původu, 
 
aniž by tím byla dotčena jména, o jejichž registraci mohou požádat Veřejné 
subjekty, jak je uvedeno v článku 10, odst. 3 Pravidel všeobecné politiky. 

 
2. V průběhu druhé fáze Období postupné registrace může držitel dotyčných 

Přednostních práv podat žádost o registraci těch Doménových jmen, která 
odpovídají 

 
(i) typům Přednostních práv uvedených v části 11 odst. 1 výše nebo 
(ii) jiným typům Přednostních práv. 

 
  

 
3. Žadatel musí být držitelem uplatňovaných Přednostních práv (nebo případně 

jejich nabyvatelem z licence) nejpozději v den, kdy Rejstřík Žádost obdrží, 
přičemž v tento den musí být Přednostní právo platné, což znamená, že musí 
mít plnou platnost a účinnost. 

 

Část 12. Písemné důkazy – všeobecné věcné požadavky 
 
1. Pokud není v částech 13 až 18 těchto Pravidel pro období Sunrise uvedeno 

jinak, musí Žadatel předložit Písemné důkazy, které obsahují 
 

(i) přísežné prohlášení příslušného orgánu, právního zástupce 1  nebo 
profesionálního zástupce 2 , ve kterém bude uvedeno, že Přednostní 
právo, které Žadatel uplatňuje, je chráněno zákony příslušného 
členského státu, včetně  
a. odkazů na příslušná zákonná ustanovení, vědecké práce a soudní 

rozhodnutí a 
b. podmínek, které se pro takovou ochranu vyžadují; a 

(ii) důkaz, že celé jméno, ke kterému se uplatňuje Přednostní právo, 
splňuje všechny podmínky stanovené v příslušných zákonech, včetně 
příslušných vědeckých prací a soudních rozhodnutí, a že příslušné 
uplatňované Přednostní právo toto jméno chrání. 

 
1 Právní zástupce je osoba, která je způsobilá provozovat právní praxi v jednom z členských států, a 
která má místo podnikání v rámci Společenství (viz. Směrnice 98/5/ES ze dne 16. února 1998, OJ EC 
L 77 ze dne 14.3.1998, s. 36). 
2 Profesionální zástupce je osoba, které je oprávněna zastupovat klienty před příslušnými národními 
úřady průmyslového vlastnictví, OHIM a EPO. 
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2. V každém případě stačí předložit kopii příslušného pravomocného soudního 

rozhodnutí nebo arbitrážního rozhodnutí oficiálního subjektu pro alternativní 
rozhodování sporů (rozhodčí soud a podobně), který je příslušný v alespoň 
jednom z členských států, přičemž v této kopii musí být uvedeno, že Žadatel 
požívá ochrany celého jména, ke kterému uplatňuje Přednostní právo.  

 
3. Pokud dle zákonů příslušného členského státu existence uplatňovaného 

Přednostního práva závisí na určitých podmínkách týkajících se jména, které 
je proslulé, všeobecně známé, veřejně nebo obecně známé, má určitou 
pověst, dobré jméno nebo užití a podobně, musí Žadatel dále předložit  

 
(i) přísežné prohlášení příslušného orgánu, právního zástupce nebo 

profesionálního zástupce, spolu s dokumentací obsahující důkazy pro 
toto prohlášení nebo 

(ii) příslušné pravomocné soudní rozhodnutí nebo arbitrážní rozhodnutí 
oficiálního subjektu pro alternativní rozhodování sporů, který je 
příslušný v alespoň jednom z členských států 

 
v němž bude uvedeno, že jméno, ke kterému se uplatňuje Přednostní právo, 
splňuje podmínky stanovené v zákonech (včetně příslušných soudních 
rozhodnutí a vědeckých prací a takových podmínek, které mohou být případně 
uvedeny Příloze 1 (pokud existuje)) příslušného členského státu týkajících se 
dotyčného typu Přednostního práva. 

 
4. Veškerá přísežná prohlášení předložená dle této Kapitoly musí jasně uvádět 

nebo obsahovat důkazy, že osoba, která prohlášení podepsala, je příslušným 
orgánem, právním zástupcem nebo profesionálního zástupcem, jak je 
uvedeno v předchozích odstavcích této části.  

 

Část 13. Zapsané ochranné známky 
 
1. OBECNÉ 
 
(i) Pokud je Přednostní právo, které Žadatel uplatňuje, zapsanou ochrannou 

známkou, musí být ochranná známka zapsána u úřadu pro ochranné známky 
v jednom z členských států, Úřadu pro ochranné známky v Beneluxu nebo 
Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM), či musí být zapsána 
mezinárodně a ochrana musí být získána v alespoň jednom z členských států 
Evropské unie. 

 
(ii) Přihláška ochranné známky se nepovažuje za Přednostní právo. 
 
 
2. PÍSEMNÉ DŮKAZY PRO ZAPSANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY  
 

Pokud není v Příloze 1 k těmto Pravidlům uvedeno jinak, stačí pro zapsané 
ochranné známky předložit následující Písemné důkazy: 
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(i) kopie oficiálního dokumentu, který vydal příslušný úřad pro ochranné 

známky a ve kterém je uvedeno, že je ochranná známka zapsaná 
(potvrzení o registraci, potvrzení o obnově, oficiální výpis z rejstříku, 
prohlášení úřadu pro ochranné známky, zveřejnění registrace 
v úředním věstníku atd.); nebo 

(ii) výpis z oficiální (on-line) databáze, kterou provozuje a/nebo spravuje 
příslušní národní úřad pro ochranné známky, Úřad pro ochranné 
známky v Beneluxu, OHIM nebo WIPO. Výpisy z komerčních databází 
nejsou přijatelné, i když obsahují úplně stejné informace jako oficiální 
výpisy. 

 
Ve výše uvedených případech musí Písemné důkazy jasně prokazovat, že je 
Žadatel nahlášeným vlastníkem zapsané ochranné známky.  
 
V případě, že Žadatel nabyl zapsanou ochrannou známku, která je uvedena 
v části 13 odst. 1 výše, na základě licence nebo převodem, platí ustanovení 
části 20 těchto Pravidel. 

 

Část 14. Zeměpisná označení a označení původu 
 
1. ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ A OZNAČENÍ PŮVODU – OBECNÉ  
 

Pokud je Přednostní právo, které Žadatel uplatňuje, je zeměpisným 
označením nebo označením původu, musí být zeměpisné označení nebo 
označení původu chráněno alespoň v jednom z členských států Evropské unie. 

 
 
2. PÍSEMNÉ DŮKAZY PRO ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ A OZNAČENÍ PŮVODU 
 

Pokud není v Příloze 1 k těmto Pravidlům uvedeno jinak, stačí pro zeměpisné 
označení nebo označení původu předložit následující Písemné důkazy: 

 
(i) kopie zákona, vyhlášky nebo rozhodnutí příslušného úřadu, 

kterým se uděluje ochrana určitému jménu jako zeměpisnému 
označení nebo označení původu; nebo 

(ii) kopie oficiálního vydání zákona, vyhlášky nebo rozhodnutí, které 
jsou uvedeny v odstavci (i) výše; nebo  

(iii) výpis z příslušného rejstříku (pokud je k dispozici). 
 

Tyto Písemné důkazy musejí jasně ukazovat, že jméno, ke kterému se 
uplatňuje Přednostní právo, je zeměpisným označením nebo označením 
původu, jehož je Žadatel držitelem. 

 

Část 15. Nezapsané ochranné známky 
 
 Pokud Žadatel uplatňuje Přednostní právo ke jménu na základě  
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(i) všeobecně známé nezapsané ochranné známky, jak stanoví článek 

6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (v aktuálním 
znění), nebo  

(ii) nezapsané ochranné známky, která nespadá pod odstavec (i) výše a 
která je chráněna dle zákonů jednoho z členských států, jenž je uveden 
v Příloze 1 jako členský stát, který chrání nezapsané ochranné známky, 

 
stačí prokázat existenci takového Přednostního práva v souladu s částí 12 
odst. 2 nebo částí 12 odst. 3 těchto pravidel, aniž by bylo povinné poskytnout 
Písemné důkazy uvedené v části 12 odst. 1.  

 

Část 16.     Názvy společností, obchodní jména a Obchodní identifikační názvy 
 
1. NÁZVY SPOLEČNOSTÍ – OBECNÉ  
 
 Název společnosti je oficiální název společnosti, tj. název, pod kterým je 

společnost založena nebo pod kterým je zapsána. Ve členských státech, kde 
neexistuje ochrana názvů společnosti, může být název společnosti přesto 
chráněn jako obchodní jméno (jak je uvedeno v části 16 odst. 2) nebo 
Obchodní identifikační název(jak je uvedeno v části 16 odst. 3). 

 
 Pokud Žadatel uplatňuje Přednostní právo na jméno na základě názvu 

společnosti, který je chráněn podle zákonů jednoho z členských států, jenž je 
uveden v Příloze 1 jako členský stát, který chrání názvy společností, stačí 
prokázat existenci takového Přednostního práva v souladu s částí 16 odst. 4 
níže. 

 
 
2. OBCHODNÍ JMÉNA – OBECNÉ  
 

Jelikož obchodní jména jsou chráněny ve všech členských státech Evropské 
unie, stačí poskytnout Ověřovateli Písemné důkazy uvedené v části 16.5 níže. 

 
 
3. OBCHODNÍ IDENTIFIKAČNÍ NÁZVY – OBECNÉ  
 
 Pokud Žadatel uplatňuje Přednostní právo na jméno na základě Obchodního 

identifikačního názvu, který je chráněn podle zákonů jednoho z členských 
států, jenž je uveden v Příloze 1 jako členský stát, který chrání Obchodní 
identifikační názvy, stačí prokázat existenci takového Přednostního práva 
v souladu s částí 16 odst. 5 níže. 

 
 
4. PÍSEMNÉ DŮKAZY PRO NÁZVY SPOLEČNOSTÍ  
 

Pokud není v Příloze 1 k těmto Pravidlům uvedeno jinak, stačí pro názvy 
společností uvedené v části 16, odst. 1 předložit následující Písemné důkazy: 
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(i) výpis z příslušného rejstříku společností nebo obchodního rejstříku;  
(ii) potvrzení o zápisu do obchodního rejstříku nebo kopie zveřejněného 

oznámení o zápisu do obchodního rejstříku nebo změně názvu 
společnosti v úředním věstníku nebo státním věstníku; nebo 

(iii) podepsané prohlášení (např. osvědčení o řádné existenci) od rejstříku 
společností nebo obchodního rejstříku, příslušného úřadu nebo notáře. 

 
Tyto Písemné důkazy musejí jasně ukazovat, že jméno, ke kterému se 
uplatňuje Přednostní právo, je oficiálním názvem společnosti nebo jedním z 
oficiálních názvů společnosti Žadatele. 

 
 
5. PÍSEMNÉ DŮKAZY PRO OBCHODNÍ NÁZVY A OBCHODNÍ IDENTIFIKAČNÍ NÁZVY 
 

Pokud není v Příloze 1 k těmto Pravidlům uvedeno jinak, stačí pro obchodní 
názvy a Obchodní identifikační názvy uvedené v části 16 odst. 2, a části 16 
odst. 3 předložit následující Písemné důkazy: 

 
(i) tam, kde je povinné a/nebo možné zapsat příslušný obchodní název 

nebo Obchodní identifikační název do úředního rejstříku (pokud takový 
rejstřík existuje ve členském státě, kde se podnik nachází):  
a. výpis z úředního rejstříku, na kterém bude uvedeno datum, kdy byl 

obchodní název zapsán; a 
b. důkaz o veřejném užívání obchodního názvu nebo Obchodního 

identifikačního názvu před datem podání Žádosti (jako je, kromě 
jiného, doklad o objemu odbytu, kopie reklamních a propagačních 
materiálů, faktury, na nichž je uveden obchodní název nebo 
identifikátor podniku atd., které prokazují veřejné užívání názvu v 
příslušném členském státu); 

(ii) tam, kde zápis není povinný, Písemné důkazy uvedené v části 12 odst. 
3 těchto Pravidel. 

 
Písemné důkazy pro obchodní název nebo Obchodní identifikační název 
musejí jasně ukazovat, že jméno, ke kterému se uplatňuje Přednostní právo, 
je obchodním názvem nebo identifikátorem podniku Žadatele. 

 

Část 17. Příjmení 
 
1. Pokud Žadatel uplatňuje Přednostní právo na jméno na základě obchodního 

názvu, Obchodního identifikačního názvu nebo názvu společnosti, který 
odpovídá příjmení, musí ve své Žádosti vybrat typ Přednostního práva 
„obchodní název, Obchodní identifikační název nebo název společnosti“ a 
musí dokázat existenci takového Přednostního práva v souladu s částí 16 odst. 
4 a částí 16 odst. 5. 

 
2. Pokud Žadatel uplatňuje Přednostní právo na jméno na základě svého 

příjmení, pokud je chráněno členským státem, jehož je obyvatelem, musí ve 
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své Žádosti vybrat typ Přednostního práva „ostatní“ a musí prokázat existenci 
takového Přednostního práva v souladu s částí 12 odst. 1 nebo 2 těchto 
Pravidel. 

 

Část 18. Charakteristické názvy chráněných literárních a uměleckých děl 
 
1. CHARAKTERISTICKÉ NÁZVY – OBECNÉ  
 
 Pokud Žadatel uplatňuje Přednostní právo na jméno na základě 

charakteristického názvu chráněného literárního nebo uměleckého díla, který 
je chráněn podle zákonů jednoho z členských států, jenž je uveden v Příloze 1 
jako členský stát, který chrání charakteristické názvy chráněných literárních a 
uměleckých děl, stačí prokázat existenci takového Přednostního práva 
v souladu s částí 18 odst. 2 těchto pravidel. 

 
 
2. PÍSEMNÉ DŮKAZY PRO CHARAKTERISTICKÉ NÁZVY CHRÁNĚNÝCH LITERÁRNÍCH A 

UMĚLECKÝCH DĚL 
 

Pokud není v Příloze 1 k těmto Pravidlům uvedeno jinak, stačí pro 
charakteristické názvy literárních a uměleckých děl uvedených v části 18 odst. 
1 předložit následující Písemné důkazy: 

 
(i) kopie obalu nebo obrazu literárního a uměleckého díla, který obsahuje 

dotyčný název (spolu se stručným popisem (a) díla nebo (b) obsahu 
díla, fotografií díla atd.), a 

(ii) přísežné prohlášení podepsané příslušným orgánem, právním 
zástupcem nebo profesionálního zástupcem, ve kterém bude uvedeno, 
že Žadatel drží uplatňovaná práva týkající se zmíněného názvu ke dni 
podání Žádosti, že bylo předmětné dílo zákonným způsobem 
zveřejněno a že jeho název je charakteristický 

přičemž takové Písemné důkazy musí jasně ukazovat, že je Žadatel držitelem 
charakteristického názvu literárního a uměleckého díla. 

 

Část 19. Celé jméno, ke kterému existuje Přednostní právo 
 
1. Jak je uvedeno v článku 10 odst. 2 Pravidel a podmínek registrace 

domény .eu, spočívá registrace Doménového jména na základě Přednostního 
práva v registraci celého jména, ke kterému existuje Přednostní právo, jak 
prokazují Písemné důkazy. Žadatel nemůže získat registraci Doménového 
jména, které obsahuje část celého jména, ke kterému existuje Přednostní 
právo. 

 
2. Písemné důkazy musí jasně uvádět jméno, ke kterému se uplatňuje 

Přednostní právo. Přednostní právo uplatňované pro jméno, které je obsaženo 
ve figurativních nebo složených znacích (znaky obsahující slova, hesla, 
obrázky, loga atd.) bude přijato pouze tehdy, když  
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(i) znak výhradně obsahuje jméno nebo 
 
(ii) slovní prvek je dominantní a lze jej jasně oddělit nebo odlišit od 

znakového / obrazového prvku,  
 

za předpokladu, že  
 

(a) všechny alfanumerické znaky (včetně případných pomlček) 
obsažené ve znaku jsou obsaženy v přihlašovaném Doménovém 
jménu, a to ve stejném pořadí, v jakém se objevují ve znaku, a 

 
(b) celkový dojem slova je zřejmý, bez jakékoliv rozumné možnosti 

nesprávného přečtení znaků, z nichž se znak skládá, nebo pořadí, 
v němž se tyto znaky objevují. 

 
3. U ochranných známek netvoří odkazy „TM“, „SM“, „®“ a podobně součást 

celého jména, ke kterému existuje Přednostní právo. 
 
4. U obchodních názvů, názvů společností a Obchodního identifikačního názvu 

lze z celého jména, ke kterému existuje Přednostní právo, vynechat typ 
společnosti (jako je kromě jiného „SA“, „GmbH“, „Ltd.“ nebo „LLP“). 

 
5. Pokud Žadatel uplatňuje Přednostní právo na jméno, které obsahuje 

internetovou doménu nejvyšší úrovně (jako jsou kromě jiného .com, .net 
nebo .eu), zahrnuje úplné jméno, ke kterému existuje Přednostní právo, tuto 
doménovou příponu. 

 
6. U jmen v jiném písmu než ve standardní latince musí Žádost obsahovat přepis 

jména, ke kterému existuje Přednostní právo, do písma standardní latinky. 
Tento přepis se musí provést v souladu s všeobecně přijímanými standardy 
transliterace. Nebude přijat přepis písma, které se obecně nepoužívá 
v žádném úředním jazyce Evropské unie. 

 

Část 20. Licence, převody a změny týkající se Žadatele 
 

1. Pokud Žadatel získal licenci k zapsané ochranné známce uvedené v části 13 
odst. 1 bod (i) výše, ke které uplatňuje Přednostní právo, musí k Písemným 
důkazům přiložit formulář potvrzení a prohlášení, jehož vzor je uveden 
v Příloze 2 k těmto Pravidlům, náležitě vyplněný a podepsaný poskytovatelem 
licence k příslušné ochranné známce a Žadatelem (jako nabyvatelem licence). 
Pokud je Žadatel nabyvatelem podlicence, musí přiložit další řádně vyplněné 
potvrzení a prohlášení podepsané hlavním majitelem předmětné ochranné 
známky a osobou, která od něj licenci získala. 

 
2. Pokud Žadatel získal Přednostní právo převodem a předložené Písemné 

důkazy jasně neukazují, že uplatňované Přednostní právo bylo převedeno na 
Žadatele, musí Žadatel předložit potvrzení a prohlášení, jehož vzor je uveden 
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v Příloze 3 k těmto Pravidlům, náležitě vyplněné a podepsané převodcem 
příslušného Přednostního práva a Žadatelem (jako nabyvatelem z převodu). 

 
3. Pokud z nějakého jiného důvodu, než jsou důvody uvedené v části 20 odst. 1 

a části 20 odst. 2, poskytnuté Písemné důkazy jasně neuvádějí jméno 
Žadatele jako držitele uplatňovaného Přednostní práva (např. proto, že u 
Žadatele došlo ke změně názvu, fúzi, Přednostní právo se stalo předmětem 
převodu po právu atd.), musí Žadatel předložit úřední dokumenty, které 
dokazují, že Žadatel je stejnou osobou nebo právním nástupcem osoby, která 
je v Písemných důkazech uvedena jako držitel Přednostního práva. 

 
 
KAPITOLA VI ZKOUMÁNÍ UPLATNĚNÍ PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA, 
PÍSEMNÝCH DŮKAZŮ A ROZHODNUTÍ ZE STRANY REJSTŘÍKU 

Část 21. Zkoumání Ověřovatelem 
 
1. Ověřovatel ustanovený Rejstříkem na pokyn Rejstříku ověří: 

(i) zda byly splněny oficiální požadavky stanovené v části 8; a 
(ii) zda je splněn požadavek existence Přednostního práva ke jménu, které 

Žadatel v Žádosti uplatňuje. 
 

Ověřovatel a Rejstřík nejsou povinni Žadatele informovat, pokud nebudou 
výše uvedené požadavky splněny. 

 
2. Ověřovatel prozkoumá, zda má Žadatel Přednostní právo ke jménu, výhradně 

na základě evidentního důkazu přezkoumáním prvního souboru Písemných 
důkazů, které obdržel a naskenoval Zpracovatel (včetně případných 
Písemných důkazů, které obdržel elektronicky), a v souladu s ustanoveními 
těchto Pravidel pro období Sunrise. 

 
3. Ověřovatel není povinen provádět vlastní zkoumání okolností Žádosti, 

uplatňovaného Přednostního práva a předložených Písemných důkazů, ale 
může tak dle svého výhradního uvážení učinit. 

 

Část 22. Rozhodnutí Rejstříku  
 
1. Ověřovatel informuje Rejstřík o svých zjištěních v souladu s článkem 14 

Pravidel a podmínek registrace domény .eu a způsobem, na kterém se 
dohodnou. 

 
2. Rejstřík zapíše Doménová jména na základě principu zpracování podle pořadí 

příchodu v případech, kdy zjistí, že Žadatel dokázal Přednostní právo 
v souladu s částí 2 těchto Pravidel. 

 
 Ve lhůtě čtyřiceti (40) kalendářních dnů po rozhodnutí Rejstříku o zapsání 

předmětného Doménového jména (toto období se v Pravidlech řešení sporů 
týkajících se domén .eu nazývá „Odvolací lhůta v období Sunrise“) může 
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kterýkoliv zájemce zahájit Řízení ADR proti rozhodnutí Rejstříku na základě 
toho, že rozhodnutí není v souladu s Nařízeními. 

 
Rejstřík aktivuje Doménové jméno teprve v den, který následuje po uplynutí 
zmíněné čtyřicetidenní (40denní) lhůty, za předpokladu, že v průběhu této 
čtyřicetidenní (40denní) lhůty nebylo zahájeno Řízení ADR proti rozhodnutí 
Rejstříku. 

 
3. Aniž by byla dotčena ustanovení o převodech Doménových jmen nebo změně 

Registrátora, jak je stanoveno v Pravidlech, lze provést  
 

(a)  převod Doménového jména na třetí stranu, s výjimkou převodů 
uvedených v článku 19 Pravidel a podmínek registrace domény .eu, a  

(b)  změnu Registrátora  
 
pouze po aktivaci dotyčného Doménového jména. 

 
4. Rozhodnutí Rejstříku zapsat Doménové jméno jménem Žadatele nemá 

žádnou váhu jako precedens v jakémkoliv soudním nebo mimosoudním řízení 
o urovnání sporů, včetně Řízení ADR na základě spekulativní nebo 
zneužívající registrace. 

 

Část 23. Konec procesu ověření; probíhající Řízení ADR 
 
1. Pokud ohledně nějakého Doménového jména, ke kterému byla podána 

Žádost, nenabude žádné konečné rozhodnutí platnosti do 1. května 2007 
(nebo do takového jiného dne, který Rejstřík případně uvede na svých 
webových stránkách), může Rejstřík požadovat, aby Ověřovatelé a Ověřovací 
místa státní správy ověřili všechny nevyřešené Žádosti o Doménová jména, 
ohledně nichž žádné konečné rozhodnutí nenabylo platnosti. V takovém 
případě Rejstřík e-mailem požádá příslušné Žadatele, aby dali souhlas 
k ověření uplatňovaných Přednostních práv Ověřovateli nebo Ověřovacími 
místy státní správy. 

 
2. Pokud Žadatel nedá souhlas k ověření uplatňovaných Přednostních práv do 

jednoho měsíce po e-mailové žádosti uvedené v části 23 odst. 1, je Rejstřík 
oprávněn Žádost odmítnout. 

 
 
KAPITOLA VII RŮZNÉ 

Část 24. Změny, směrnice, vynutitelnost 
 
1. Rejstřík může na svých webových stránkách vydat interpretační směrnice 

týkající se ustanovení těchto Pravidel pro období Sunrise. Rejstřík může dle 
potřeby měnit Přílohy těchto Pravidel pro období Sunrise, přičemž tyto změny 
budou účinné od chvíle, kdy budou zveřejněny na webových stránkách 
Registru.  
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2. Pokud bude nějaká část těchto Pravidel pro období Sunrise z jakéhokoliv 

důvodu prohlášena za neplatnou nebo nevynutitelnou, zůstane zbytek těchto 
Pravidel pro období Sunrise platný a vynutitelný, jako by neplatná nebo 
nevynutitelná část nebyla v těchto Pravidlech obsažena. 

 
Jakékoliv neplatné nebo nevynutitelné ustanovení bude nahrazeno vhodným 
ustanovením, které se bude v rámci zákona co nejvíce blížit smyslu a účelu 
těchto Pravidel pro období Sunrise, přičemž budou brána v úvahu všechna 
ostatní Pravidla. 

 

Část 25. Omezení odpovědnosti 
 
1. V rozsahu, které direktivní právo připouští, bude Rejstřík odpovědný pouze 

v případech, kdy bude prokázána hrubá nedbalost nebo úmyslný delikt 
Rejstříku. V žádném případě nebude Rejstřík činěn odpovědným za žádné 
nepřímé, následné nebo vedlejší škody či ztrátu zisku, ať vzniklé ze smlouvy, 
deliktu (včetně nedbalosti) nebo jinak, vyplývající z registrace nebo použití 
Doménového jména nebo použití softwaru nebo webových stránek Rejstříku, 
či ve spojení s nimi, a to i když byl Rejstřík upozorněn na možnost vzniku 
takové ztráty nebo škod, včetně, kromě jiného, rozhodnutí Rejstříku zapsat 
nebo nezapsat nějaké Doménové jméno na základě zjištění Ověřovatelů a 
Ověřovacích míst státní správy, a rovněž následků takových rozhodnutí.  
 
V rozsahu, které direktivní právo připouští, bude odpovědnost Rejstříku za 
náhradu škod v každém případě omezena na částku 1.000 EUR (jeden tisíc 
euro). Žadatel souhlasí, že na Rejstříku nelze vymáhat žádnou vyšší nebo 
jinou náhradu škod (jako jsou kromě jiného jakékoliv poplatky, které Žadatel 
nebo Navrhovatel zaplatil nebo má zaplatit v rámci soudního nebo 
mimosoudního řízení zahájeného proti rozhodnutí Rejstříku zapsat nebo 
nezapsat nějaké Doménové jméno). 
 

2. Žadatel zbaví Rejstřík odpovědnosti za třetími stranami vznesené nároky nebo 
zahájené spory, a nahradí Rejstříku veškeré vynaložené náklady nebo výdaje 
nebo náhrady škod, za které může být Rejstřík činěn odpovědným následkem 
toho, že třetí strany proti němu podaly žalobu na základě toho, že Žádost nebo 
registrace nebo užívání Doménového jména Žadatelem porušuje práva třetí 
strany. 

 
Pro účely této části se výraz „Rejstřík“ rovněž vztahuje na jeho členy a 
subdodavatele, včetně Zpracovatele, Ověřovatelů a Ověřovacích míst státní 
správy a jejich vedoucí pracovníky, zástupce či zaměstnance. 
 
 

KAPITOLA VIII ŘÍZENÍ ADR  

Část 26. Zahájení Řízení ADR 
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1. Během Odvolací lhůty v období Sunrise, což je lhůta čtyřiceti (40) 
kalendářních dnů po rozhodnutí Rejstříku o zapsání nebo nezapsání 
Doménového jména, může Žadatel nebo kterýkoliv jiný zájemce zahájit proti 
Rejstříku Řízení ADR (jak je definováno v Pravidlech řešení sporů týkajících 
se domén .eu) ohledně předmětného rozhodnutí. 

 
2. Jediným předmětem a účelem Řízení ADR proti Rejstříkuje ověření toho, zda 

je příslušné rozhodnutí Rejstříku v rozporu s Nařízeními. 
 
 Pokud je proti Rejstříku zahájeno více Řízení ADR, která se týkají stejného 

rozhodnutí o zapsání nebo nezapsání Doménového jména, bude aktivováno, 
jak definují Pravidla řešení sporů týkajících se domén .eu, pouze Řízení ADR 
s nejstarším Datem zahájení, jak je definováno v Pravidlech řešení sporů 
týkajících se domén .eu. 

 
3. Poskytovatel může požadovat, aby Rejstřík zveřejnil Písemné důkazy. 
 

Část 27. Řízení ADR proti rozhodnutí Rejstříku 
 
1. Pokud se Řízení ADR týká rozhodnutí Rejstříku zapsat Doménové jméno a 

rozhodčí nebo jeho Člen (jak je definují Pravidla řešení sporů týkajících se 
domén .eu), které jmenoval Poskytovatel, dojde k závěru, že předmětné 
rozhodnutí není v rozporu s Nařízeními, Rejstřík Doménové jméno aktivuje 
neprodleně po tom, co mu Poskytovatel rozhodnutí sdělí. 

 
 Pokud se Řízení ADR týká rozhodnutí Rejstříku zapsat Doménového jméno a 

rozhodčí nebo jeho Člen, které jmenoval Poskytovatel, dojde k závěru, že 
předmětné rozhodnutí je v rozporu s Nařízeními, Rejstřík poté, co mu 
Poskytovatel rozhodnutí sdělí, rozhodne, zda zapíše nebo nezapíše 
Doménové jméno jménem Žadatele, který je další v řadě Žadatelů o 
předmětné Doménové jméno, v souladu s postupem stanoveným v těchto 
Pravidlech pro období Sunrise. 

 
 Pokud se Řízení ADR týká rozhodnutí Rejstříku nezapsat Doménového jméno 

a rozhodčí nebo jeho Člen, které jmenoval Poskytovatel, dojde k závěru, že 
předmětné rozhodnutí je v rozporu s Nařízeními, pak Rejstřík poté, co mu 
Poskytovatel rozhodnutí sdělí, zapíše Doménové jméno jménem Žadatele a 
neprodleně Doménové jméno aktivuje. 

 
 Pokud se Řízení ADR týká rozhodnutí Rejstříku nezapsat Doménového jméno 

a rozhodčí nebo jeho Člen, které jmenoval Poskytovatel, dojde k závěru, že 
předmětné rozhodnutí není v rozporu s Nařízeními, pak Panel nebo Člen 
panelu Stížnost odmítne. 
 

2. Rozhodnutí Rejstříku zapsat nebo nezapsat Doménové jméno může být 
předmětem pouze jednoho aktivovaného Řízení ADR proti Rejstříku. To 
nebrání třetím stranám zahájit Řízení ADR na základě spekulativní nebo 
zneužívající registrace Doménového jména po uplynutí Odvolací lhůty 
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v období Sunrise nebo poté, co Řízení ADR proti Rejstříku vedlo k aktivaci 
Doménového jména v souladu s Pravidly řešení sporů týkajících se domén .eu. 



 Pravidla pro období Sunrise týkající se domén .eu 
  v. 1 
   
 

 str. 27/29 
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Příloha 3 
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