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Doménové mená
 Doménové meno – unikátny spôsob pre identifikáciu požadovanej
domény prostredníctvom rozlíšiteľných alfanumerických znakov; to
isté doménové meno nemôžu súčasne používať dva subjekty
 Rastúca obchodná hodnota domén a súvis so vznikom prvých
doménových sporov; ESĽP: doménu je potrebné považovať za
majetkové právo chránené čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o
ochrane ľudských práv a základných slobôd
 Postupný vznik kolíznych situácií – vznik doménových sporov
 Kľúčová potreba pri riešení doménových sporov – rýchlosť a efektivita
konania
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Doménové spory v Slovenskej republike
 Prvé doménové spory týkajúce sa najvyššej úrovne .sk začali v
Slovenskej republike od roku 2004
 dlhodobo rozhodované výlučne všeobecnými súdmi
 V Českej republike vývoj odlišný – možnosť riešiť doménové
spory ohľadom domén .cz v rozhodcovskom konaní – táto
možnosť fakticky zanikla vydaním rozhodnutia NSČR vo veci
domény „suzuki.cz“ v roku 2013
 od 1.9.2017 – na Slovensku možnosť riešiť doménové spory
prostredníctvom ADR
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Riešenie doménových sporov pred všeobecnými súdmi
 Všeobecné črty
 nový druh sporovej agendy,
 absencia legislatívnej regulácie domén a postavenie výhradnej
registračnej autority (doména najvyššej úrovne .sk)
 nie jednoznačné aplikačné prístupy (nekalá súťaž, právo
ochranných známok, právo na ochranu obchodného mena)
 problematické identifikovanie súťažného vzťahu
 procesné aspekty – kauzálna príslušnosť, vydávanie
neodkladných opatrení, otázka uloženia povinnosti podať
žalobu vo veci samej
 hlavné negatíva – dĺžka konania, vyššie náklady, ťažšie
predvídateľný výsledok
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Riešenie doménových sporov v rozhodcovskom konaní
 v snahe riešiť negatíve aspekty konania pred všeobecnými súdmi –
česká doménová autorita spravujúca doménu .cz pristúpila v roku
2004 k implementovaniu verejného návrhu na uzavretie
rozhodcovskej zmluvy do svojich pravidiel
 ustanovená právomoc rozhodcovského súdu pri HK ČR a AK ČR
 viac ako 10 rokov boli doménové spory v ČR štandardne
rozhodované v rámci rozhodcovského konania; navrhovateľ mal tak
na výber štandardné civilné sporové konanie alebo rozhodcovské
konanie
 NSČR však v rozhodnutí „suzuki.cz“ zásadne spochybnil možnosť
uzatvorenia rozhodcovskej zmluvy formou verejného návrhu na
uzavretie rozhodcovskej zmluvy obsiahnutého v pravidlách
 argumenty: vytýkané nedostatky verejného návrhu na uzatvorenie
zmluvy (§ 276 ObZ), popretie konštrukcie zmluvy v prospech tretieho
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Dôsledky rozhodnutia NSČR vo veci suzuki.cz
 NSČR fakticky poprel legalitu dovtedy zaužívaného spôsobu riešenia doménových
sporov v doméne .cz v rozhodcovskom konaní
 CZ.NIC reagoval zavedením alternatívneho riešenia doménových sporov tak, že:
(i.) navrhovateľ sa v rámci riešenia doménového sporu môže domáhať len zrušenia
registrácie spornej domény alebo prevodu domény, (ii.) je explicitne vymedzené, že
nejde o rozhodcovské konanie, (iii.) doménový spor nie je rozhodovaný
rozhodcom, ale tzv. expertom podľa pravidiel CZ.NIC
 rozhodovanie doménového sporu podľa pravidiel alt. riešenia sporov nepredstavuje
prekážky litispendencie – t.j. každá zo strán má prístup k uplatňovaniu svojich
nárokov na príslušnom všeobecnom súde
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Alternatívne riešenie doménových sporov
 dostupné už aj vo vzťahu k národnej doméne .sk
 aktuálne najefektívnejšia forma riešenia doménových sporov
 pozitíva: konanie rýchlejšie, hospodárnejšie, predvídateľnejšie,
samovykonateľnosť rozhodnutia
 negatíva:
 úzko vymedzený rámec kompetencie – rozhodovanie len o
prevode alebo zrušení spornej domény
 nemožnosť rozhodovať o nároku na náhrade škody
 nemožnosť rozhodovať o náhrade trov konania
 záver: preferencia ADR, prípadne kombinácia ADR a RK
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