POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat
strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný výraz shodný
s jiným výrazem (částí slova), byly pro takové výrazy použity stejné znaky.

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
(Správce)

Rozhodnutí
§ 16 Řádu pro řešení sporů o domény .cz (Řád)

Případ č.:

00373

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu:

2016-02-08 12:32:41

Správce sporu:

Lada Válková

Navrhovatel

Jméno / Název:

•••• ¤¤¤¤

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno:

****** ******

Odpůrce

Jméno / Název:

*** *** ***

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

******* ******** ***

Sporné doménové jméno:

•••• ¤¤¤¤1

Další řízení

Podle informací experta získaných z obsahu spisu v dané věci vyplývá, že další řízení týkající se sporného
doménového jména neprobíhají.

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Odpůrce je držitelem doménového jména <••••¤¤¤¤.cz>. Sporné doménové jméno je shodné se jménem a
příjmením navrhovatele. Navrhovatel se domáhal, aby odpůrci bylo uloženo převést doménové jméno
<••••¤¤¤¤.cz> na navrhovatele.
Podle sdělení CZ.NIC odpůrce sdělil údaje zástupce dle ustanovení čl. 12.5 Pravidel registrace doménových
jmen v ccTLD .cz, a to ******* ******** ***, **********, IČ ********, e-mail ****@***************.sk. Správnost tohoto
údaje byla touto osobou potvrzena.

Tvrzení stran
A.

Navrhovatel

Navrhovatel je známý český herec, zpěvák, moderátor a tanečník. Natočil řadu filmů a televizních
seriálů. Opakovaně získal i cenu diváků Týtý. Navrhovatel vystupoval v řadě divadelních inscenací a
divadelních zpracování muzikálů.
O všeobecné známosti navrhovatelova jména, které je tak i jeho „obchodní značkou“ v rámci herecké
profese, tak nemůže být pochyb. Navrhovatel má zájem na zachování svého dobrého jména.
Navrhovatel využíval doménové jméno <••••¤¤¤¤.cz> k propagaci své činnosti a k propagaci svého
působení jako herec, zpěvák, tanečník a moderátor. Správu domény zajišťovala pro navrhovatele třetí
strana. A až do roku **** byl na uvedené doméně přístupný obsah autorizovaný navrhovatelem.
Z přiložených otisků webových stránek serveru <*********.***********.com> je zřejmé, že obsah domény
byla osobní a obchodní stránka navrhovatele.
V roce **** došlo k tomu, že osoba, která se starala navrhovateli o udržování registrace domény, tuto
převedla nebo neprodloužila registraci, a to především z osobních důvodů a v souvislosti s řešením
rodinné situace navrhovatele, která byla poměrně široce medializována.
Držitelem doménového jména <••••¤¤¤¤cz> se tak stal odpůrce.
Vzhledem k všeobecné známosti navrhovatele se po zadání jeho jména do internetových
vyhledávačů jeho jméno zobrazuje na předních místech vyhledávání. Například téměř vždy na první
stránce vyhledávače Google.
Odpůrce na uvedené doméně publikuje nabídku nebankovních půjček od institucí nebo osob, které
nejsou na webové stránce vůbec uvedené. Tento postup může poškozovat dobré jméno
navrhovatele.
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Pro lepší pochopení textu anonymizovaného nálezu byly pro části doménových jmen, které by bylo možno
vnímat odděleně, použity jiné znaky (••••, ¤¤¤¤). V dalším textu se pak používají vždy příslušné znaky, pokud
se hovoří jen o té které části doménového jména.

Obsahem publikovaným na doméně tak jednoznačně dochází k neoprávněnému zásahu do
osobnostních práv navrhovatele.
Z výše uvedeného je dále zřejmé, že odpůrce neužívá uvedené doménové jméno v dobré víře.
Doménové jméno je v současnosti využívané k přilákání uživatelů internetu na navrhovatelovo známé
jméno a zveřejněnou nabídkou půjček se snaží odpůrce zneužít navrhovatelovo jméno k dosažení
zisku.
Odpůrce registroval nebo získal doménové jméno za účelem, aby zabránil navrhovateli v jeho
využívání.
S ohledem na výše uvedené navrhovatel navrhuje, aby bylo vydáno rozhodnutí, kterým bude
převedeno doménové jméno na navrhovatele.
B.

Odpůrce

Odpůrce se k návrhu a tvrzením navrhovatele nevyjádřil ani prostřednictvím zvoleného zástupce.

Projednání a zjištění

Spor byl posuzován a rozhodován podle Pravidel alternativního řešení sporů (Pravidla ADR), což je dokument
vydaný sdružením CZ.NIC, který je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí Pravidel registrace doménových jmen
v ccTLD .cz.
Expert se seznámil se všemi podáními stran, jakož i se všemi důkazy, které strany v průběhu řízení předložily.
Tyto důkazy posoudil každý zvlášť i ve vzájemných souvislostech, a na základě těchto skutečností dospěl k
následujícím závěrům.
Jméno a příjmení navrhovatele nepochybně splňuje podmínky definice chráněného označení podle čl.
2.3 Pravidel. Podle § 77 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má každý člověk právo na ochranu svého
jména a na úctu k němu.
Navrhovatel je v České republice všeobecně známou osobností působící v oblasti kultury.
Doménové jméno <••••¤¤¤¤.cz> je složeno ze jména a příjmení navrhovatele a je tak shodné s chráněným
označením navrhovatele ve smyslu Pravidel ADR.
Z důkazů označených jako „Náhled z archivu 1, 2 a 3“ bylo zjištěno, že navrhovatel předmětné doménové
jméno dlouhodobě užíval k osobní propagaci jako herec a moderátor.
Z důkazu označeného jako „Aktuální zobrazovaný obsah“, který představoval otisk obrazovky v době podání
návrhu, bylo zjištěno, že při zadání doménového jména <••••¤¤¤¤.cz> se zobrazuje nabídka na online
půjčky. Toto zjištění potvrdil také důkaz označený v návrhu jako „Aktuální zobrazovaný obsah 2“.
Z důkazu označeného v návrhu jako „Výpis vyhledávání google“, který představuje otisk obrazovky
vyhledávání Google při zadání výrazu „••••¤¤¤¤.cz“, je zřejmé, že doménové jméno se zobrazovalo na
prvním místě ve vyhledávání.
V řízení nebyla prokázána dobrá víra odpůrce ve smyslu čl. 3. Pravidel ADR a rovněž tak se odpůrci
nepodařilo prokázat, že má ke spornému doménovému jménu právo dle článku 3.3 Pravidel ADR.
Naopak z výše uvedeného je zřejmé, že doménové jméno bylo záměrně použito k přilákání uživatelů sítě
Internet na webovou stránku za účelem dosažení zisku vytvořením pravděpodobnostní záměny s chráněným
označením náležejícím navrhovateli, dle čl. 3.4.4 Pravidel ADR.
V průběhu řízení bylo prokázáno splnění podmínky dle článku 3.1 a zároveň splnění obou podmínek
uvedených v článcích 3.1.1 a 3.1.2 Pravidel ADR.
Na základě výše uvedeného expert dospěl k závěru, že byly splněny podmínky článku 3 Pravidel ADR, a proto

podle čl. 4.1.2 rozhodl o převodu registrace doménového jména <••••¤¤¤¤.cz> na navrhovatele.

Rozhodnutí

Návrhu na převod registrace doménového jména <••••¤¤¤¤.cz> na navrhovatele se vyhovuje, registrace
doménového jména <••••¤¤¤¤.cz> bude bezplatně převedena na navrhovatele.

Expert


Datum:

Mgr. Přemysl Líbal

2016-05-08

Příloha 1

Odpůrce si zaregistroval sporné doménové jméno <••••ž¤¤¤¤.cz>. Navrhovatel požadoval převod sporného
doménového jména na sebe. V řízení nebyly tvrzeny ani prokázány žádné skutečnosti, které by prokazovaly
právo odpůrce ke spornému doménovému jménu ve smyslu čl. 3.1.1 a čl. 3.3 Pravidel ADR.
Sporné doménové jméno tvoří jméno a příjmení navrhovatele. Jméno a příjmení, které požívá ochrany podle
občanského zákoníku, je nepochybně chráněným označením osoby ve smyslu Pravidel ADR.
Pod uvedeným doménovým jménem byly nabízeny nebankovní půjčky a bylo tak zřejmé, že doménové jméno
bylo záměrně použito k přilákání uživatelů sítě Internet na webovou stránku za účelem dosažení zisku
vytvořením pravděpodobnostní záměny s chráněným označením náležejícím navrhovateli, dle čl. 3.4.4
Pravidel ADR.
Z výše uvedených důvodů bylo v souladu s čl. 4.1.2 Pravidel ADR návrhu na převod doménového jména na
navrhovatele vyhověno.

