TISKOVÁ ZPRÁVA
29. května 2009

ICANN SCHVÁLIL ELEKTRONICKÉ ŘEŠENÍ SPORŮ PODLE PRAVIDEL UDRP,
PROVÁDĚNÉ ROZHODČÍM SOUDEM PŘI HK ČR A AK ČR

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR (Rozhodčí soud) začal řešit mezinárodní spory o doménová
jména podle pravidel Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) v lednu 2009. Rozhodčí soud
od ledna do dubna 2009 uskutečnil pilotní projekt pouze elektronického vedení sporů, které
zjednodušuje proces a šetří žalobcům i žalovaným čas a finance. Po úspěšném dokončení
pilotního projektu bylo nové elektronické řešení sporů podle UDRP schváleno Boardem
ICANN 21. května 2009. Rozhodčí soud se tak stal prvním sudištěm na světě, které řeší
mezinárodní spory o internetová doménová jména pouze elektronicky. Webová adresa
doménového sudiště Rozhodčího soudu se nachází na adrese www.adr.eu.
Pravidla UDRP představují zrychlený proces alternativního řešení sporů o internetové domény
nejvyšší úrovně (jedná se o domény .com, .org, .net, .biz, .info a .mobi), který je povinný pro
všechny držitele těchto domén. Jde o pravidla řešení sporů, týkajících se nekalosoutěžních
registrací a užívání internetových domén nejvyšší úrovně. ICANN je organizace, spravující
celosvětový Internet.
Základem vedení těchto sporů Rozhodčím soudem je unikátní elektronická platforma, která
celosvětově novým způsobem mění způsob podávání žalob a žalobních odpovědí. Tato
platforma byla testována skupinou předních světových internetových právníků v prosinci 2008
na pěti kontinentech a následně od ledna 2009 probíhal tři měsíce zmíněný pilotní projekt
podporovaný ICANNem, během kterého mohl kdokoliv podat elektronické žaloby a nebo žalobní
odpovědi. Po ukončení pilotního projektu byly jeho výsledky prezentovány ICANNu. Nejvyšší
orgán ICANNu, jeho Board, schválil nový způsob vedení sporů dne 21. května 2009.
Nové služby zahrnují následující:
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1. Pouze elektronické UDRP, při kterém jsou dokumenty stran podávané v rámci sporu
autentizovány prostřednictvím unikátního nástroje, tzv. Chess Card; a
2. Elektronické podávání dokumentů doplněné o zaslání vytištěného a podepsaného
podpisového listu (částečné elektronické podání).

Zbyněk Loebl, vedoucí projektu zavedení UDRP u Rozhodčího soudu, což je nezisková
organizace se sídlem v Praze, řekl: “Věříme, že elektronické vedení sporů významně sníží
náklady a čas potřebný k podávání žalob a žalobních odpovědí v rámci mezinárodních sporů
podle UDRP a současně zachová stejnou úroveň bezpečnosti procesu jako při použití tradiční
papírové komunikace. Jsme vděčni ICANNu za to, že nám umožnil vyzkoušet naše záměry a
schválil naše nové služby”.
Tereza Bartošková, vedoucí doménového sudiště Rozhodčího soudu, řekla: “Již více než 120
osob z celého světa si požádalo a obdrželo Chess Card, protože správně předpokládali, že
ICANN schválí náš pilotní projekt. Tyto osoby nyní mohou začít podávat žaloby u Rozhodčího
soudu v rámci UDRP sporů pouze elektronicky, bez potřeby jakékoliv papírové komunikace.
Zájemci o naše nové služby a Chess Card se dozvědí vše potřebné na našich stránkách
www.adr.eu”.
Dalším novým prvkem zavedeným Rozhodčím soudem v rámci sporů UDRP je možnost podání
žaloby – tzv. Class Complaint – kdy se v rámci jediné žaloby může spojit více vlastníků práv
proti jedinému žalovanému – spekulantovi s doménovými jmény. Vít Horáček, člen
Předsednictva Rozhodčího soudu odpovědný za projekt UDRP, řekl: “Jsme přesvědčeni, že
možnost podat tzv. Class Complaint se stane velmi atraktivní pro vlastníky ochranných známek,
kteří se snaží efektivně bojovat proti velkospekulantům s doménovými jmény”.
Konec
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Další poznámky:
1. O Rozhodčím soudě: Rozhodčí soud je neziskovou organizací se sídlem v Praze, při
Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Rozhodčí soud vznikl v roce 1949 a řeší
domácí a mezinárodní spory. V roce 2008 Rozhodčí soud řešil více než 2.000 sporů. Od
roku 2005 Rozhodčí soud rovněž řešil více než 1.000 sporů o domény .eu, jako jediné
takové sudiště, vybrané Evropskou Komisí a správcem domény .eu, organizací EURid.
Spory o domény .eu jsou vedeny v 21 úředních jazycích EU, rovněž prostřednictvím online platformy.
2. O elektronickém podávání dokumentů doplněném o zaslání vytištěného a podepsaného
podpisového listu: Podávající – žalobce nebo žalovaný – po podání dokumentů
prostřednictvím on-line platformy tato platforma generuje podpisový list uvádějící
seznam všech podaných dokumentů. Podávající strana si zkontroluje, že dokumenty
podané a zabezpečené na on-line platformě jsou ty, které podala, a pak vytiskne a
podepíše podpisový list a v předepsaném počtu kopií jej zašle Rozhodčímu soudu.
3. O pouze elektronickém UDRP: Žalobci a žalovaní mohou podávat dokumenty k
Rozhodčímu soudu prostřednictvím bezpečné a jednoduché on-line platformy, bez
použití papírových dokumentů. Autenticita dokumentů je zajištěna pomocí zvláštního
nástroje, tzv. CHESS CARD.
4. O tzv. Class Complaints: Zástupce několika žalobců může podat jedinou žalobu proti
jedinému držiteli internetových domén ve vztahu k více těmto doménám. Tato nová
procesní úprava je obsažena v Doplňujících procesních pravidlech Rozhodčího soudu,
které pro Class Complaint uvádějí následující požadavky:
• The Class Complaint is based on legal arguments applicable equally, or
substantially in the same manner, to all the disputed domain names;
• the person representing the different Complainants joined in the Class Complaint
must provide evidence that it he is authorised to act on behalf of each of the
Complainants.
5. Pro grafické redaktory: Níže uvádíme obrázek CHESS CARD:
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