Řád pro řešení sporů o domény .cz
("Řád")

ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení

§1
(1)

Řádem se upravuje postup při alternativním řešení sporů vzniklých ve věci registrace
nebo užívání Doménového jména mezi navrhovatelem a odpůrcem na základě na
základě Pravidel alternativního řešení sporů vydaných sdružením CZ.NIC, z.s.p.o., jako
správcem domény nejvyšší úrovně .cz.

(2)

Řešení sporů dle tohoto Řádu není rozhodčím řízením dle právních předpisů
upravujících rozhodčí řízení1.

§2
Definice
V tomto Řádu:
(a)

Řešení sporu znamená řešení sporu zahájená v souladu s Řádem.

(b)

Návrh znamená dokument včetně příloh, vypracovaný a předložený v souladu
s Řádem Navrhovatelem za účelem zahájení Řešení sporu.

(c)

Navrhovatel znamená Stranu podávající Návrh na řešení sporu s Odpůrcem ve věci
Doménového jména.

(d)

Datum zahájení Řešení sporu znamená den, kdy jsou splněny všechny níže uvedené
podmínky:
(i)

Návrh splňující formální náležitosti byl řádně podán ke Správci; a

(ii)

byl uhrazen příslušný poplatek za Řešení sporu.

(e)

Držitel Doménového jména znamená právnickou nebo fyzickou osobu, která je
držitelem Doménového jména a je jako držitel Doménového jména vedena v
Centrálním registru.

(f)

Registr znamená CZ.NIC, z.s.p.o., pověřený organizací, správou a řízením národní
domény nejvyšší úrovně .cz (ccTLD .cz).

(g)

Centrální registr znamená databázi o doménových jménech, jejich držitelích a dalších
osobách vedenou Registrem.

(h)

Doménové jméno znamená doménu druhé úrovně registrovanou v národní doméně
nejvyšší úrovně .cz.

(i)

Panel Expertů znamená skupinu tří Expertů ustavenou k Řešení sporu v případě, že je
postupem dle Řádu zvoleno řešení sporu Panelem Expertů.

1

zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů

(j)

Expert znamená fyzickou osobu, která řeší spor dle Řádu a je zapsána na listině
expertů vedené Správcem; nevyplývá‐li z Registračních pravidel či z Řádu výslovně
jinak, rozumí se Expertem i Panel Expertů.

(k)

Strana znamená Navrhovatele nebo Odpůrce; Strany obě z nich.

(l)

Správce znamená Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární
komoře České republiky.

(m)

Registrační pravidla znamená Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz,
vydaná Registrem, jejichž nedílnou součástí jsou Pravidla alternativního řešení sporů
upravující alternativní řešení sporů vzniklých ve věci registrace nebo užívání
Doménového jména mezi Navrhovatelem a Odpůrcem.

(n)

Odpůrce znamená Držitele Doménového jména, jež je předmětem Návrhu.

(o)

Vyjádření znamená dokument včetně všech příloh, kterým Odpůrce v souladu s tímto
Řádem reaguje na tvrzení uvedená v Návrhu.

(p)

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

ke Správci byl podán Návrh; a

(ii)

Správce obdržel příslušný poplatek za Řešení sporu.

§3
Komunikace a lhůty
(1)

Při zasílání Návrhu Odpůrci je Správce povinen použít přiměřené prostředky, aby
Odpůrce byl vyrozuměn o Návrhu.

(2)

Správce splní svou povinnost vyrozumět Odpůrce o Návrhu, pokud (i) zašle Odpůrci
oznámení s uvedením, jak k Návrhu získat přístup prostřednictvím on‐line platformy
provozované Správcem, a to pomocí prostředků uvedených v odst. 3 na elektronickou
adresu, kterou Registr Správci sdělil jako elektronickou adresu Držitele Doménového
jména vedenou v Centrálním registru; a (ii) v případě, že Odpůrce 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 Návrhu získat
přístup, doporučeně poštou nebo kurýrní službou, s předem vyplacenými poplatky a
potvrzením příjmu, na poštovní adresu (adresy), kterou Registr Správci sdělil jako
poštovní adresu Držitele Doménového jména vedenou v Centrálním registru.

(3)

Pokud tento Řád nestanoví jinak, provádí se jakákoli písemná komunikace
s Navrhovatelem, Odpůrcem nebo Správcem v souladu s tímto Řádem preferovanými
způsoby uvedenými Stranou, nebo, pokud není stanoven preferovaný způsob:

(4)

(a)

elektronicky prostřednictvím Internetu, pokud je k dispozici záznam o
přenosu; nebo

(b)

faxem, s potvrzením přenosu; nebo

(c)

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

Pokud je preferovanou nebo předepsanou formou komunikace komunikace
prostřednictvím elektronických prostředků, nebo pokud preferovaný způsob
komunikace není uveden, musí být veškerá písemná komunikace prováděna
prostřednictvím zabezpečené on‐line platformy přístupné na webové stránce

https://domeny.soud.cz/. Pokud je preferovanou nebo předepsanou formou
komunikace komunikace prostřednictvím poštovních nebo kurýrních služeb nebo
faxem, musí být veškerá písemná komunikace předložena dvojmo, přičemž jedno
vyhotovení musí být zasláno prostřednictvím on‐line platformy. V tomto případě musí
být elektronické podání rovněž vytištěno a zasláno poštou nebo faxem na adresu
Správce, pokud Správce nebo Expert po svém jmenování nepovolí výjimku.
(5)

Ke komunikaci prostřednictvím on‐line platformy je třeba si zřídit a/nebo obdržet
uživatelský účet.

(6)

Kterákoli ze Stran může aktualizovat své kontaktní údaje formou oznámení Správci.

(7)

Pokud tento Řád nestanoví jinak, veškerá oznámení zasílaná dle tohoto Řádu
se pokládají za doručená v souladu s tímto ustanovením:
(a)

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

(b)

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

(c)

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.

(8)

Záznamy datových zpráv Správce se pokládají za platné v případě, že neexistují žádné
důkazy o chybném fungování systému Správce.

(9)

Pokud tento Řád nestanoví jinak, veškeré lhůty počítané dle tohoto Řádu počínají
běžet dnem následujícím po dni, kdy se oznámení pokládá za doručené v souladu s §3
odst. 7.

(10)

Stanovené lhůty uplynou o půlnoci (24:00) posledního dne stanovené lhůty. Připadne‐
li poslední den lhůty stanovený Řádem na jiný než pracovní den, lhůta se automaticky
prodlužuje a zahrnuje pracovní den nejblíže následující po posledním dni lhůty.

(11)

Na návrh Strany podaný před uplynutím příslušné lhůty může Správce, nebo po svém
jmenování Expert, na základě svého volného uvážení a za výjimečných okolností nebo
na základě dohody Stran rozhodnout o prodloužení lhůty stanovené v tomto Řádu a
vztahující se na Strany.

(12)

Žádná ze Stran nesmí jednostranně komunikovat s Expertem. Veškerá komunikace
mezi Stranou na straně jedné a Expertem na straně druhé musí probíhat
prostřednictvím Správce.

(13)

Jakékoli oznámení v rámci Řešení sporu zasílané
(a)

Expertem Straně se zasílá prostřednictvím Správce;

(b)

Stranou se zasílá prostřednictvím Správce;

(c)

Správcem Straně po Datu zahájení řešení sporu zasílá Správce v kopii druhé
Straně a Expertovi.

(14)

V případě, že Strana zasílající oznámení obdrží vyrozumění o nedoručení oznámení,
obratem vyrozumí Správce o okolnostech takového vyrozumění.

(15)

Pokud má Strana Správci předložit podání v tištěné formě, toto se předkládá v jednom
(1) originálu.

(16)

Navrhovatel a Odpůrce tím, že se účastní řešení sporu podle tohoto Řádu, souhlasí se
zpracováváním svých osobních údajů Správcem v rozsahu nezbytném k řádnému
plnění povinností Správce podle tohoto Řádu.

§4
Jazyk Řešení sporu
(1)

Jazykem Řešení sporu je čeština (popř. slovenština).

(2)

Všechny dokumenty, včetně oznámení podávaných v rámci Řešení sporu, se
předkládají v jazyce Řešení sporu. Expert nemusí přihlédnout k dokumentům, které
jsou předloženy v jazycích jiných než jazyce Řešení sporu, aniž by si vyžádal jejich
překlad.

§5
Poplatky
(1)

Navrhovatel uhradí Správci počáteční poplatek v souladu se sazebníkem Správce,
který tvoří přílohu tohoto Řádu. Správce není povinen v souvislosti s Návrhem činit
žádné úkony, dokud neobdrží uvedený počáteční poplatek.

(2)

V případě výjimečných okolností, například pokud se koná ústní jednání, vyzve
Správce Stranu nebo Strany, k úhradě dodatečných poplatků, jejichž výše bude
stanovena po poradě s Expertem, poté co byl jmenován.

(3)

S výhradou dle §6 odst. 6 níže jsou uhrazené poplatky nevratné.

ČÁST DRUHÁ
Průběh řízení

§6
Návrh
(1)

Zahájit Řešení sporu může jakákoli osoba podáním Návrhu ke Správci v souladu s
Řádem. Návrh se podává proti Držiteli Doménového jména, které je předmětem
Návrhu.

(2)

Návrh musí:
(a)

uvádět jméno, poštovní a e‐mailovou adresu, telefonní a faxové číslo
Navrhovatele a jakéhokoliv zástupce oprávněného za Navrhovatele jednat v
rámci Řešení sporu;

(b)

specifikovat preferovaný způsob komunikace s Navrhovatelem v rámci Řešení
sporu (včetně osoby, která mát být kontaktována, způsobu komunikace a
adresy);

(c)

uvádět jméno Odpůrce a poskytnout veškeré Navrhovateli známé údaje
(včetně poštovní a e‐mailové adresy, telefonních a faxových čísel) o tom, jak
kontaktovat Odpůrce nebo jakéhokoli jeho zástupce, včetně kontaktních
údajů na základě jednání předcházejících podání Návrhu, přičemž takové

údaje musí být dostatečně podrobné, aby Správce mohl zaslat Odpůrci
oznámení podle §3;
(d)

uvádět Doménové jméno, které je předmětem Návrhu;

(e)

v souladu s tímto Řádem popisovat skutečnosti, na nichž je Návrh založen;

(f)

v souladu s tímto Řádem uvádět, jakého nároku se Navrhovatel domáhá;

(g)

identifikovat všechna další řízení, která byla zahájena nebo ukončena v
souvislosti s Doménovým jménem, jež je předmětem Návrhu, případně uvést,
že taková řízení neexistují;

(h)

v závěru uvádět níže uvedené prohlášení a podpis Navrhovatele nebo jeho
oprávněného zástupce; v případě elektronického podání musí být podpis v
elektronickém formátu předepsaném on‐line platformou Správce:
"Navrhovatel prohlašuje, že všechny údaje zde uvedené, týkající se
Navrhovatele, jsou úplné a správné."

(i)

být doložen veškerými listinnými nebo jinými důkazy, včetně dokladů o
právech, na nichž se Návrh zakládá, spolu s výčtem takových důkazů;

(j)

zahrnovat veškeré formuláře předepsané Řádem a splňovat formální
náležitosti stanovené Řádem.

(3)

Návrh se může týkat více než jednoho Doménového jména, pokud jsou totožné
Strany.

(4)

Správce potvrdí, že Návrh od Navrhovatele obdržel, a to po obdržení příslušných
poplatků.

(5)

V nejkratší možné době poté, co byl Návrh podán, avšak v každém případě nejpozději
do pěti (5) dní od Času podání a před podáním oznámení Odpůrci v souladu s odst. §7
níže, vyrozumí Správce Registr o totožnosti Navrhovatele a dotčeném Doménovém
jménu a vyžádá si poskytnutí elektronické adresy Držitele Doménového jména.

(6)

Jakékoli Řešení sporu, které bylo zahájeno později, ale týká se téhož Doménového
jména, se přeruší do doby, kdy bude znám výsledek Řešení sporu zahájeného
dřívějším Návrhem. Pokud v takovém Řešení sporu Expert rozhodne uznat
Navrhovatelem uplatněné nároky zahrnující převod Doménového jména na
Navrhovatele, všechna přerušená Řešení sporu budou zastavena a uhrazené poplatky
vráceny. Pokud Expert Návrh v části týkající se převedení Doménového jména
zamítne, bude pokračováno v projednávání Návrhu po něm bezprostředně
následujícího podle Času podání. Správce vyrozumí příslušného Navrhovatele o
zastavení, přerušení nebo pokračování Řešení sporu do pěti (5) dnů od data vydání
rozhodnutí Experta o předchozím Návrhu.

§7
Oznámení Návrhu
(1)

Správce zkontroluje, zda Návrh splňuje formální náležitosti dle Řádu, a pokud je s nimi
v souladu, zašle oznámení o Návrhu Odpůrci způsobem stanoveným v §3 odst. 1 a §3
odst. 2 do pěti (5) dnů od data obdržení poplatků, které je Navrhovatel povinen
uhradit podle §5.

(2)

Pokud Správce shledá, že Návrh nesplňuje formální náležitosti dle Řádu, neprodleně
Navrhovatele informuje o charakteru zjištěných nedostatků. Pokud lze nedostatky

odstranit, Navrhovatel má lhůtu sedmi (7) dnů, aby nedostatky napravil a předložil
opravený Návrh, přičemž v případě marného uplynutí uvedené lhůty bude Řešení
sporu zastaveno.
(3)

Správce okamžitě oznámí Navrhovateli, Odpůrci a Registru Datum zahájení Řešení
sporu.

§8
Vyjádření Odpůrce k Návrhu
(1)

Odpůrce Správci do třiceti (30) dnů poté, co mu byl doručen Návrh v souladu s §3 odst.
2, předloží Vyjádření.

(2)

Vyjádření Odpůrce k Návrhu musí:
(a)

uvádět jméno, poštovní a e‐mailovou adresu, telefonní a faxové číslo Odpůrce
a jakéhokoliv zástupce oprávněného za Odpůrce jednat v rámci Řešení sporu;

(b)

specifikovat preferovaný způsob komunikace s Odpůrcem v rámci Řešení
sporu (včetně osoby, která mát být kontaktována, způsobu komunikace a
adresy);

(c)

identifikovat jakákoli další řízení, která byla zahájena nebo ukončena v
souvislosti s kterýmkoli doménovým jménem (jmény), jež je/jsou předmětem
Návrhu, případně uvést, že taková řízení neexistují;

(d)

v souladu s Řádem popsat skutečnosti, na nichž je Vyjádření založeno;

(e)

v závěru uvádět níže uvedené prohlášení a podpis Odpůrce nebo jeho
zástupce; v případě elektronického podání musí být podpis v elektronickém
formátu předepsaném on‐line platformou Správce:
"Odpůrce prohlašuje, že všechny údaje zde uvedené, týkající se Odpůrce, jsou
úplné a správné."

(f)

být doloženo veškerými listinnými nebo jinými důkazy, včetně důkazů o
právech, o něž se Odpůrce opírá, spolu s výčtem takových důkazů.

(g)

zahrnovat veškeré formuláře předepsané Řádem a splňovat formální
náležitosti stanovené Řádem.

(3)

Správce Odpůrci potvrdí příjem Vyjádření. Pokud Správce shledá, že Vyjádření
nesplňuje formální náležitosti dle Řádu, neprodleně Odpůrce informuje o charakteru
zjištěných nedostatků. Pokud lze nedostatky napravit, Odpůrce má lhůtu sedmi (7)
dnů, aby nedostatky odstranil a předložil opravené Vyjádření.

(4)

Správce bezodkladně zašle Vyjádření splňující formální náležitosti Navrhovateli.

(5)

Pokud Odpůrce nepředloží Vyjádření nebo předloží pouze Vyjádření nesplňující
formální náležitosti, Správce Navrhovatele i Odpůrce neprodleně informuje o
takovém nesplnění povinností Odpůrcem. Správce zašle Vyjádření, které nesplňuje
formální náležitosti, Expertovi a Navrhovateli pro informaci.

(6)

Expert posoudí Vyjádření nesplňující formální náležitosti na základě svého vlastního
uvážení v rámci procesu rozhodování. Pokud Expert dojde k závěru, že Vyjádření
vykazuje formální nedostatky, může spor rozhodnout výhradně na základě Návrhu.

§9

Jmenování Experta a lhůty pro rozhodnutí
(1)

Experti jsou vybíráni v souladu s interními předpisy Správce. Musí mít potřebné
odborné znalosti a jsou vybírání objektivním, transparentním a nediskriminujícím
způsobem.

(2)

Spory jsou řešeny jediným Expertem určeným Správcem. Pokud Strana, která
takový postup navrhne, uhradí zvýšené poplatky, může být spor řešen Panelem
Expertů, přičemž v takovém případě každá ze Stran jmenuje jednoho Experta a
předsedajícího Experta jmenuje Správce.

(3)

Po určení Experta informuje Správce Strany o osobě Experta a o datu, do kterého by
Expert měl Správci předat rozhodnutí, pokud nenastanou mimořádné okolnosti, pro
které nebude možno v takové lhůtě rozhodnout.

§10
Nestrannost a nezávislost
(1)

Experti nesmí být na výsledku sporu osobně ani hmotně zainteresováni a jsou povinni
spor řešit podle příslušného právního řádu, s řádnou odbornou péčí a v případě
souhlasu obou Stran podle zásad spravedlnosti. Experti jsou povinni zachovat
mlčenlivost o informacích, které jim budou v průběhu Řešení sporu sděleny.

(2)

Expert musí být nestranný a nezávislý a před přijetím svého jmenování informuje
Správce formou Správcem předepsaného prohlášení o nestrannosti a nezávislosti o
veškerých okolnostech, které by mohly vést ke vzniku důvodných pochybností
ohledně jeho nestrannosti nebo nezávislosti. Pokud by kdykoli v průběhu Řešení sporu
vyvstaly nové okolnosti, které by mohly vést ke vzniku důvodného podezření ohledně
nestrannosti nebo nezávislosti Experta, Expert o nich Správce musí ihned informovat.
V takovém případě Správce na základě svého vlastního uvážení jmenuje náhradního
Experta, a to i v případě, že se jedná o jednoho nebo více členů Panelu Expertů.

(3)

Strany mohou podat proti jmenování Experta námitky. Strana podávající námitky proti
jmenování Experta musí Správci zdůvodnit, proč proti jeho jmenování námitky
podává. Námitky musí být podány do pěti (5) dnů od přijetí oznámení o jmenování
příslušného Experta, nebo od okamžiku, kdy se Strana dozví o okolnostech vedoucích
ke vzniku důvodných pochybností ohledně nestrannosti nebo nezávislosti Experta.

(4)

Pokud proti jmenování některého Experta podala námitky pouze některá ze Stran, je
druhá Strana oprávněna se k námitkám vyjádřit. Toto právo je nutno uplatnit do pěti
(5) dnů po obdržení námitek.

(5)

K námitkám se vyjádří i dotčený Expert.

(6)

O námitkách proti jmenování rozhodne Správce, přičemž jeho rozhodnutí je konečné
a nelze se proti němu odvolat.

§11
Postoupení sporu Expertovi
Správce postoupí spor Expertovi, jakmile je jmenován.

§12

Všeobecné pravomoci Experta
(1)

Expert řeší spor takovým způsobem, který považuje za vhodný a který je v souladu s
Řádem. Expert není povinen provádět vlastní šetření týkající se okolností sporu, avšak
je k šetření na základě svého vlastního uvážení oprávněn.

(2)

Expert ve všech případech zajistí, aby se Stranám dostalo spravedlivého a
rovnocenného zacházení.

(3)

Expert zajistí, aby způsob řešení sporu směřoval k rychlému řešení sporu.

(4)

Expert na základě svého vlastního uvážení rozhodne o přípustnosti, významu, váze a
závažnosti důkazních prostředků.

§13
Další tvrzení
Expert si může na základě svého vlastního uvážení od kterékoli ze Stran vyžádat nebo připustit
další tvrzení nebo dokumenty mimo Návrhu a Vyjádření.

§14
Ústní jednání
(1)

Ústní jednání se nekonají (včetně jednání formou telekonferencí, videokonferencí a
webových konferencí). Spor je řešen na základě dokumentů a jiných listinných důkazů,
pokud Expert na základě svého vlastního uvážení a v důsledku mimořádných okolností
nerozhodne, že ústní jednání je k rozhodnutí sporu nezbytné.

(2)

Pokud se Expert na základě svého uvážení rozhodne, že je nutné ústní jednání, toto
bude uskutečněno pomocí telekonference, videokonference nebo webové
konference, nebo s osobní účastí v sídle Správce. Expert informuje Strany oznámením
o konání výše zmíněného ústního jednání alespoň sedm (7) dní před datem jeho
konání, přičemž takové oznámení musí obsahovat datum, čas a elektronické nebo
fyzické místo konání ústního jednání.

§15
Základy pro rozhodování
Expert řeší spor na základě tvrzení a předložených dokumentů a v souladu s Řádem,
Registračními pravidly a platnými právními předpisy.

§16
Rozhodnutí sporu
Expert rozhodne spor a zašle Správci písemné vyhotovení svého rozhodnutí ve lhůtě třiceti
(30) dní od data svého jmenování, pokud nenastanou výjimečné okolnosti, odůvodňující
prodloužení lhůty.

§17
Sdělení rozhodnutí Stranám

(1)

Správce sdělí do pěti (5) dnů ode dne, kdy obdrží od Experta písemné vyhotovení jeho
rozhodnutí, úplné znění rozhodnutí každé ze Stran a Registru.

(2)

Správce uveřejní anonymizované rozhodnutí Experta v úplném znění na veřejně
přístupné webové stránce.

ČÁST TŘETÍ
Závěrečná ustanovení

§18
Změny a doplnění
Na Řešení sporu zahájené na základě Návrhu se vztahuje znění Řádu, které je platné v
okamžiku podání Návrhu ke Správci.

§19
Datum účinnosti
Řád se použije na všechna Řešení sporu, která byla zahájena na základě Návrhů podaných dne
1. března 2015 a později.

Příloha: Sazebník poplatků Rozhodčího soudu pro řešení sporů o domény .cz

Poplatek tvoří částka určená dle níže uvedené tabulky v závislosti na počtu sporných
doménových jmen.

Sazebník

Počet sporných doménových
jmen, která jsou předmětem
Návrhu
1 až 5 doménových jmen
6 až 10 doménových jmen
11 až 20 doménových jmen
21 až 30 doménových jmen
31 až 40 doménových jmen
41 až 50 doménových jmen
51 nebo více doménových
jmen

Odměna
jedinému
Expertovi
23 500 Kč
28 500 Kč
34 000 Kč
39 000 Kč
44 500 Kč
50 000 Kč

Odměna RS

Poplatky
hrazené stranou

10 500 Kč
13 500 Kč
16 000 Kč
18 500 Kč
21 000 Kč
23 500 Kč

34 000 Kč
42 000 Kč
50 000 Kč
57 500 Kč
65 500 Kč
73 500 Kč

Bude rozhodnuto po poradě s RS

Odměny Expertům
Počet sporných doménových
jmen, která jsou předmětem Panel Expertů
předsedající spolurozhodující
Návrhu
celkem
1 až 5 doménových jmen
6 až 10 doménových jmen
11 až 20 doménových jmen
21 až 30 doménových jmen
31 až 40 doménových jmen
41 až 50 doménových jmen
51 nebo více doménových
jmen

63 000 Kč
80 500 Kč
93 500 Kč
108 000 Kč
124 000 Kč
140 000 Kč

31 000 Kč
38 500 Kč
46 500 Kč
54 000 Kč
62 000 Kč
70 000 Kč

16 000 Kč
21 000 Kč
23 500 Kč
27 000 Kč
31 000 Kč
35 000 Kč

Odměna
RS

Poplatky
hrazené
stranou

18 000 Kč
23 500 Kč
28 500 Kč
34 000 Kč
39 000 Kč
44 500 Kč

81 000 Kč
104 000 Kč
122 000 Kč
142 000 Kč
163 000 Kč
184 500 Kč

Bude rozhodnuto po poradě s RS

Vysvětlivky:

1.
Všechny poplatky jsou uváděné v Kč včetně DPH z odměn Expertů. Správce není
plátcem DPH.
2.
Poplatky za několik doménových jmen se použijí pouze v případě Řešení sporu, ve
kterém jsou Stranami týž Navrhovatel a týž Odpůrce.
3.
Všechny poplatky jsou splatné bankovním převodem na níže uvedený účet
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
S.W.I.F.T. kód:
Banka:
Název účtu:
Adresa příjemce:

359 413 004
0600
CZ24 0600 0000 0003 5941 3004
AGBACZPP
GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 ‐ Michle
Rozhodci soud pri Hospodarske komore CR a Agrarni komore CR
Rozhodci soud pri Hospodarske komore CR a Agrarni komore CR,
Dlouha 13, 110 00 Praha 1.

