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Kolem 2,5 milionu registrovaných adres 
v doméně .eu po roce existence – toto 
číslo svědčí o úspěchu nové evropské 
domény nejvyššího řádu (European Top 
Level Domain – TLD). V dubnu 2006 se 
pro všechny, kdo sídlí v Evropské unii – 
občany, sdružení, kluby, atd. – otevřela 
doména nejvyšší ho řádu .eu, která 
nabízí nový prostor na internetu a 
podporuje evropskou internetovou 
identitu. 

.eu – nová hvězda na 
internetovém nebi 

Počáteční období (sunrise period)i registrace 
 doménových jmen .eu bylo velmi úspěšné: 
více než 300 000 orgánů veřejné správy, 
vlastníků ochranných známek a držitelů jiných 
přednostních práv, např. názvů společností a 
uměleckých jmen, zažádalo během čtyř 
měsíců od 7. prosince 2005 do 7. dubna 2006 
o webovou adresu v doméně .eu.  

Od 7. dubna 2006, po skončení počátečního  

 
období, si může kdokoli se sídlem nebo 
bydlištěm v Evropské unii zaregistrovat 
jméno v doméně .eu. 

My jsme také .eu-ropané! 
To znamená, že si webovou stránku nebo e-
mailovou adresu v internetové doméně .eu 
může zaregistrovat každý, kdo má adresu 
v EU. Uvádíme několik příkladů:  

 občané, kteří si píší svůj blog nebo jen 
sdílí fotografie z dovolené s rodinou a 
přáteli na svých soukromých webových 
stránkách,  

 sportovní či kulturní kluby, které hledají 
partnery nebo soupeře za hranicemi své 
země,  

 školy a další organizace, které propagují 
svou činnost na společné stránce se svými 
partnery z jiných zemí EU,  

 květinářství, výrobci hraček a umělečtí 
řemeslníci nebo jakékoli jiné malé 
a střední podniky, které rozšiřují svůj 
tržní dosah.  

DUBEN 2007

Přidejte se k .eu -společenství:
vasejmeno.eu!

Co je to název domény nejvyššího řádu (TLD)? Co je to doména .eu? 
Doménové jméno představuje jednoduchý způsob, jak na internetu identifikovat počítač nebo 
počítačovou síť. Namísto číselných adres, které se obtížně pamatují, uživatelé internetu raději používají 
doménová jména.   
Příkladem je „europa.eu“ (úvodní stránka portálu evropských institucí) nebo část každé e-mailové 
adresy, která následuje za znakem „@“. 
Domény nejvyššího řádu (TLD) jsou jádrem mezinárodního systému doménových jmen –  jsou to 
„přípony“ za doménovými jmény a dělí se do dvou základních kategorií:  
• obecné domény (generic TLD- gTLD) nejvyššího řádu nejsou spojeny s žádnou zemí, např. .com, 

.org, .net nebo .int, 
• národní domény nejvyššího řádu (country code TLD - ccTLD), např. německá doména .de, 

francouzská .fr nebo britská .uk.  
Doména .eu nenahradí stávající národní domény nejvyššího řádu tvořené kódy zemí EU, ale doplní je a 
dá uživatelům možnost používat pro svou „přítomnost na internetu“ (tj. většinou webové stránky a e-
mailové adresy) celoevropskou internetovou identitu. 
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Doména .eu je třetí nejrozšířenější doménou v 
Evropě po německé .de a britské .uk 
a v celosvětovém měřítku se nachází na 
sedmém místě – před ní jsou pouze domény 
s koncovkami .info, .org, .net a nejrozšířenější 
.com. Nejnovější údaje o registraci 
v doméně .eu lze nalézt na: 
http://status.eurid.eu/.  

Proč doména .eu ? 
Doména nejvyššího řádu .eu má pro 
průmysl i občany značné výhody.  
Evropští občané mohou využít zvláštní 
identitu v kyberprostoru a navíc jim evropské 
právní předpisy zajistí ochranu práv, která 
mají jako spotřebitelé i jako jednotlivci, 
zejména ochranu soukromí a osobních údajů. 

Jak byla doména .eu vytvořena? 
V souladu se samoregulačním přístupem 
přijatým většinou evropských národních 
domén nejvyššího řádu (cc TLD) bylo 
rozhodnuto, že novou TLD .eu bude spravovat 
a provozovat soukromá nezisková 
organizace. 

Na základě výzvy k vyjádření zájmu v květnu 
2003 (http://www.eurid.eu) byl Rejstříkem 
domény .eu jmenován EURid, konsorcium 
rejstříků TLD tvořených kódy zemí Belgie, 
Itálie a Švédska. 
Rejstřík schválil řadu elektronických 
podatelen (registrátorů) – společností, 
které mají přístup do automatizovaných 
systémů EURid a mohou registrovat 
doménová jména.  

 Jak požádat o  doménové jméno 
.eu? 

Čtyři kroky k doméně 
vasejmeno.eu 

1. Vyberte si jméno 

Vámi zvolené doménové jméno by mělo 
být dosud volné. Některá doménová jména 
jsou blokována, například zeměpisné nebo 

geopolitické pojmy či názvy vyhrazené 
vládám EU. Doménová jména musí 
splňovat řadu technických požadavků, 
například minimální délku dvou znaků, 
kterými mohou být písmena A až Z, čísla 0 
až 9 a pomlčka (-).  

2. Vyberte si schválenou elektronickou 
podatelnu .eu, EURid nepřijímá 
registrace přímo. Seznam schválených 
podatelen: 
http://list.eurid.eu/registrars/ListRegistr
ars.htm?  

3. Elektronická podatelna předá Vaši 
žádost  

Nezapomeňte podatelně sdělit Vaši 
platnou e-mailovou adresu! 

4. Obdržíte oznámení o aktivaci vašeho 
 jména v doméně .eu 

Podrobné pokyny na webových stránkách 
organizace EURid:  

http://eurid.eu/content/view/13/28/lang,cz/ 
 

Kolik to bude stát? 
O tom rozhoduje rejstřík (EURiD), ale také 
elektronické podatelny v členských státech. 
Webové stránky rejstříku EURid již uvádějí 
stovky elektronických podatelen, které mezi 
sebou v registraci jmen soutěží. Zákazníci tedy 
mohou porovnat nabídky a zvolit nejlepší 
z nich co do ceny, kvality a nabízených služeb.  

Registrace  doménových jmen .eu by neměla 
být příliš drahá. Rejstřík funguje na zásadě 
úhrady nákladů. Velký úspěch domény .eu 
umožnil registraci snížit na 5 EUR za 
zaregistrované jméno domény.  

Elektronické podatelny přičtou svou 
marži, která by měla odrážet úroveň a kvalitu 
poskytovaných služeb.  
V každém případě koncovým uživatelům 
doporučujeme, aby si nabídky elektronických 
podatelen důkladně prostudovali, protože ceny 
a služby se mohou výrazně lišit.  

 
 

Další informace 

Evropská informační společnost, tématický portál: http://ec.europa.eu/information_society/ 

Zvláštní evropské webové stránky o doméně .eu: 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/index_en.htm 

Generální ředitelství pro informační společnost a média: Av. de Beaulieu 25, 1160 Brussels, 
infso-desk@ec.europa.eu 

Webové stránky rejstříku: http://www.eurid.eu 

 

                                                           
i Účelem počátečního období bylo dát držitelům přednostních práv k dispozici určitý čas, aby mohli požádat 
o registraci svých chráněných jmen, čímž by se omezil tzv. „cybersquatting“ („piráctví v kyberprostoru“), tj. 
registrace, spekulantství s doménovými jmény či jejich zneužití s úmyslem vydělat na ochranné známce (nebo 
názvu firmy) někoho jiného. Osoby, které se dopouštějí piráctví v kyberprostoru, nabízejí za účelem zisku 
k prodeji osobě nebo firmě, jimž patří ochranná známka nebo název firmy, doménu, která tento název 
obsahuje. Orgány veřejné správy i podniky toto počáteční období velmi uvítaly. 
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