EVROPSKÁ KOMISE
GENERÁLNÍ ŘEDISTELSTVÍ PRO KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ, OBSAH A TECHNOLOGIE

Brusel 18. července 2019
REV1 – nahrazuje oznámení
zveřejněné dne 28. března 2018

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI
DOMÉNOVÝCH JMEN .EU

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle
článku 50 Smlouvy o Evropské unii (SEU). Na žádost Spojeného království schválila
Evropská rada (článek 50) dne 11. dubna 20191 další prodloužení lhůty2 uvedené v čl. 50
odst. 3 SEU až do 31. října 2019.3 To znamená, že Spojené království se ode dne 1.
listopadu 2019 (dále jen „datum vystoupení“) stane třetí zemí.4 5
Příprava na vystoupení z EU není pouze záležitostí orgánů EU a vnitrostátních orgánů,
ale i soukromých subjektů.
Vzhledem k nejistotě ohledně ratifikace dohody o vystoupení6 je třeba rejstřík pro
doménu nejvyšší úrovně .eu, schválené elektronické podatelny domény .eu, držitele
registrace doménových jmen .eu, žadatele o registraci doménových jmen .eu a
zúčastněné strany obecně upozornit na právní důsledky, jež je nutno brát v úvahu, až se
Spojené království stane třetí zemí.
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Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/584 (Úř. věst. L 101, 11.4.2019, s. 1).
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Evropská rada na žádost Spojeného království rozhodla o prvním prodloužení lhůty dne 22. března
2019 (rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/476 (Úř. věst. L 80 I, 22.3.2019, s. 1)).
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Dne 11. dubna 2019 Evropská rada v návaznosti na druhou žádost Spojeného království o prodloužení
lhůty také rozhodla, že rozhodnutí o prodloužení lhůty do 31. října 2019 by přestalo platit dne 31.
května 2019, pokud by Spojené království neuspořádalo volby do Evropského parlamentu a
neratifikovalo do 22. května 2019 dohodu o vystoupení. Protože Spojené království ke dni 22. května
2019 dohodu o vystoupení neratifikovalo, uspořádalo dne 23. května 2019 volby do Evropského
parlamentu.
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Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.
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Kromě toho též platí, že pokud obě strany dohodu o vystoupení ratifikují před uvedeným datem, k
vystoupení dojde k prvnímu dni měsíce následujícího po dokončení ratifikačních postupů.
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Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. C 144 I, 25.4.2019, s. 1).

S výhradou přechodného období stanoveného v dohodě o vystoupení7 se od data
vystoupení na Spojené království již nebude vztahovat regulační rámec EU pro domény
nejvyšší úrovně .eu, a zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002
ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu89. To má zejména tyto
důsledky:10
1.

REGISTRACE A OBNOVENÍ DOMÉNOVÝCH JMEN
Podle čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 733/2002 ve znění nařízení (EU)
2019/517 jsou ke dni 19. října 2019 pro registraci doménových jmen .eu oprávněny
tyto osoby:
i) občané Unie, bez ohledu na své bydliště;
ii) fyzické osoby, které nejsou občany Unie a které mají bydliště v členském státě;
iii) podniky usazené v Unii nebo
iv) organizace usazené v Unii, aniž je dotčeno použití vnitrostátních právních
předpisů.
Podniky a organizace usazené ve Spojeném království, avšak nikoli v EU, a státní
příslušníci třetích zemí (tj. občané zemí mimo EU-27) s bydlištěm ve Spojeném
království, již nebudou od data vystoupení oprávněni registrovat doménová jména
.eu, a pokud jsou již držiteli registrace doménových jmen .eu, nebudou oprávněni
tato jména registrovaná před datem vystoupení obnovovat.
Schválené elektronické podatelny domény. eu nebudou oprávněny zpracovávat
žádosti o registraci nebo o obnovení registrací doménových jmen .eu předložené
těmito podniky, organizacemi a osobami.

2.

ODEBRÁNÍ REGISTROVANÝCH DOMÉNOVÝCH JMEN

Jestliže držitel doménového jména v důsledku vystoupení Spojeného království od data
vystoupení již nesplňuje všeobecná kritéria podle čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č.
733/2002, bude rejstřík pro doménu .eu oprávněn odebrat doménové jméno z vlastního
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Připomíná se, že aby bylo možné použít přechodné období, musí dohodu o vystoupení ratifikovat EU
i Spojené království.
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Úř. věst. L 113, 30.4.2002, s. 1.
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Vezměte prosím na vědomí, že čl. 4. odst. 2 nařízení (ES) č. 733/2002 se mění s účinkem ode dne 19.
října 2019 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/517 ze dne 19. března 2019
o provádění a fungování doménového jména nejvyšší úrovně .eu a o změně a zrušení nařízení (ES) č.
733/2002 a zrušení nařízení Komise (ES) č. 874/2004 (Úř. věst. L 91, 29.3.2019, s. 25).
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Nařízení (ES) č. 733/2002 nevyžaduje, aby elektronické podatelny doménových jmen .eu byly usazeny
v EU. Mohou se na ně však vztahovat jiné platné právní předpisy EU. Další informace, např. o
elektronickém obchodu a neutralitě sítě, jsou uvedeny v příslušném oznámení zúčastněným stranám
zde: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_cs.
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podnětu, aniž by použil postup mimosoudního řešení sporů podle čl. 20 prvního
pododstavce písm. b) nařízení Komise (ES) č. 874/200411.
3.

JEŽ LZE UPLATNIT PŘI POSTUPECH ODEBRÁNÍ SPEKULATIVNÍCH A
ZNEUŽÍVAJÍCÍCH REGISTRACÍ

PRÁVA,

Podle čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 874/2004 bude registrované doménové jméno
odebráno vhodným mimosoudním nebo soudním postupem, pokud je totožné se
jménem nebo zavádějícím způsobem podobné jménu, pro které existuje takové
právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Unie, a pokud
registrované doménové jméno bylo předmětem spekulativní a zneužívající
registrace, jak je popsáno v uvedeném článku.
Práva uznaná nebo stanovená Spojeným královstvím, nikoli však členskými státy
EU-27 nebo Unií, již nemohou být od data vystoupení v rámci postupů podle čl. 21
odst. 1 uplatněna. Naproti tomu práva uznaná členskými státy nebo Unií vyplývající
z mezinárodních nástrojů, např. práva vyplývající z článku 6bis Pařížské úmluvy na
ochranu průmyslového vlastnictví a čl. 16 odst. 2 a 3 Dohody o obchodních
aspektech práv k duševnímu vlastnictví, nejsou dotčena.
4.

ROZHODNÉ

PRÁVO PRO DOHODY MEZI SCHVÁLENÝMI ELEKTRONICKÝMI
PODATELNAMI DOMÉNY .EU A DRŽITELI REGISTRACE JMÉNA DOMÉNY .EU

V souladu s čl. 5 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 874/2004 nemohou dohody
mezi elektronickou podatelnou a držitelem registrace doménového jména .eu jako
rozhodné právo určit jiné právo než právo jednoho z členských států EU, ani určit
jako příslušný orgán pro řešení sporů jiný orgán než orgán vybraný rejstříkem pro
doménu nejvyšší úrovně .eu na základě článku 23 uvedeného nařízení ani rozhodčí
soud či soud umístěný mimo EU.
Pokud by jakákoli taková dohoda určila jako rozhodné právo právo Spojeného
království, doporučuje se, aby dotčená elektronická podatelna a dotčený držitel
registrace příslušnou dohodu změnili tak, aby byla od data vystoupení v souladu s
čl. 5 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 874/2004.

Obecné informace o právních předpisech EU týkajících se domén nejvyšší úrovně .eu
naleznete na internetových stránkách Komise o pravidlech EU týkajících se jednotného
digitálního trhu (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/the-top-level-domain-.eu a
http://ec.europa.eu/ipg/basics/urls/doteu_en.htm). Obsah těchto stránek bude v případě
potřeby aktualizován.
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Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro
zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s.
40).
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Evropská komise
Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie
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