
 
DOMÉNOVÁ JMÉNA – AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ OTÁZKY  

DISKUSNÍ WORKSHOP  
 

Kdy: 24. duben 2013; 15:00  - 18:00 
Kde: budova Právnické fakulty, Veveří 70, Brno, místnost 109 

 
 

Cílem workshopu je vést širokou odbornou diskusi za účasti zástupců akademické sféry, advokacie, 

justice a rozhodčích institucí. Předmětem diskuse budou zejména zásadní rozhodnutí soudů a 

rozhodců z uplynulých dvou let a výzvy, které pro právo doménových jmen přinese nový Občanský 

zákoník a vznik nových domén nejvyšší úrovně.  

 

Workshop bude probíhat formou moderované panelové diskuse, které se účastní: 

- doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., Právnická fakulta MU 

- JUDr. Jiří Čermák, advokát, Baker & McKenzie, v.o.s 

- JUDr. Petr Hostaš, advokát, ČÍŽEK HOSTAŠ 

- JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., Právnická fakulta MU 

- Mgr. Jan Cichy, AVG Technologies 

- Mgr. Michal Koščík, Ph.D., Právnická fakulta MU 

 

Předběžný program: 

15:00 – 16:15 I. Panel -  Současná rozhodovací praxe  

Aktuální judikatura soudů ČR (Převod doménového jména a odstraňovací nárok, 

Zaměnitelnost doménového jména a ochrana obchodní firmy) 

 

Rozhodovací praxe při alternativním řešení sporů v doméně .cz (Analogické použití nařízení 

ES 874/2004 na spory v doméně .cz) 

 

 



 

16:15 - 16:40     Coffee break  

 

16:40 – 18:00    II. Panel – Nové výzvy 

Právní povaha doménového jména v novém Občanském zákoníku (Doménové jméno jako 

Věc ve smyslu §496 NOZ, Možnost reivindikační žaloby) 

 

Právní problematika vzniku nových TLD, (Námitky třetích osob k založení doménového 

jména nejvyšší úrovně, Možnosti napadení již existující domény) 

 

 

Workshop je organizován pod záštitou Ústavu práva a technologií a Ústavu dovednostní výuky a 

inovace studia Právnické fakulty Masarykovy univerzity.  

 

Případné dotazy prosím směřujte na: 

Mgr. Michal Koščík, Ph.D.,  michal.koscik@law.muni.cz, 549 49 3312 

 

Účast na workshopu je bezplatná. Kapacita místnosti je omezena.  

V případě zájmu je nutné se registrovat na adrese: http://site.law.muni.cz/prihlasovani.php. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akce se pořádá v rámci projektu  
Právo do praxe, praxe do práva - partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe 

registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0146 

http://site.law.muni.cz/prihlasovani.php

