Opatření tajemníka RS č. 1/2020, o dočasné úpravě Řádu pro řešení sporů o domény.cz („Řád“)

S ohledem na opatření České pošty o dočasném zastavení příjmu zásilek do vybraných zemí,
uveřejněné na webových stránkách České pošty: https://www.ceskaposta.cz/omezeni-mezinarodnichsluzeb je do vybraných zemí (poslední aktualizace 6. 4. 2020) omezeno nebo vyloučeno doručování
písemných zásilek (dále jen „Opatření České pošty“). Tento stav platí do odvolání.
Vzhledem k současné situaci a nemožnosti doručovat písemnosti do zemí vyjmenovaných v Opatření
České pošty, přijímá Správce tuto dočasnou úpravu Řádu, která doplňuje § 3 odst. 2 Řádu na nezbytně
nutnou dobu o bod (iii) následovně:
nebo
(iii) v případě, že postup podle bodu (ii) není z důvodu současné krizové situace spojené s pandemií
COVID-19 možný, a to vzhledem k omezení doručování písemností do některých zemí, považuje se
oznámení podle § 3 odst. 2 (i) za dostatečné.
Toto opatření tajemníka je v platnosti pouze po dobu trvání omezení uvedených v Opatření České
pošty, po odpadnutí popsaných překážek bude zrušeno a ustanovení § 3 odst. 2 Řádu bude navráceno
do původního stavu.

Celé znění § 3 odst. 2 Řádu:
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;
nebo
(iii) v případě, že postup podle bodu (ii) není z důvodu současné krizové situace spojené s pandemií
COVID-19 možný, a to vzhledem k omezení doručování písemností do některých zemí, považuje se
oznámení podle § 3 odst. 2 (i) za dostatečné.

