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PPoozzvváánnkkaa  nnaa  sseemmiinnáářř  PPrráávvoo  ddoomméénnoovvýýcchh  jjmmeenn  aa  ddoomméénnoovvéé  ssppoorryy  
 
• Datum konání: 25. 3. 2019, 9:00 – 13:00 hod. 
• Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, Praha 1 
 

Praktický workshop zaměřený na praktické otázky týkající se práva doménových jmen a sporů o doménová 
jména. 
 

Seminář se zaměří na oblast registrace doménových jmen a doménových sporů a to nejen u soudů, ale 
zejména v rámci jednotlivých platforem pro jejich alternativních řešení, jako jsou  zejména UDRP, .eu ADR a 
.cz ADR.  
 

Důraz bude kladen na porozumění problematice správné politiky registrace doménových jmen, strategie 
vymáhání práv k doménovým jménům a otázek kolize doménových jmen s ostatními právy duševního a 
průmyslového vlastnictví, jako je zejména autorské právo, ochranné známky, či práva k obchodní firmě.  
 

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí; velký prostor bude poskytnut dotazům a diskusi. 

Určeno pro:  

Tento seminář je určen především pro specialisty z oblasti práva duševního a průmyslového vlastnictví, ať již 
se jedná o advokáty, či interní právní specialisty ve firmách. Stejně tak je ale seminář určen i pro 
marketingové, obchodní a produktové odborníky, kteří registraci doménových jmen využívají při propagaci 
svých výrobků či značek.  
 

Ve firmách, kde ochrana duševního vlastnictví hraje zásadní roli je správná politika registrace doménových jmen 
a vymáhání práv k nim často klíčovou záležitostí. Vzhledem k tomu, že drtivá většina sporů o doménová jména v 
současné době neprobíhá u soudů, ale dochází k využití některé z platforem alternativního řešení sporů, bude v 
semináři kladen velký důraz na zkušenosti právě s těmito platformami.  

Vhodné zejména pro: 

• Advokáty či interní právníky zabývající se ochranou práv duševního a průmyslového 
vlastnictví; 

• Pracovníky v oblasti obchodu, prodeje a marketingu; 

Přednášející:  
 

Michal Matějka – partner PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 
 
Program: 

Registrace doménových jmen 
• úvod do problematiky  
• pravidla registrace 
• strategie při registraci doménových jmen 

 

Doménové spory 
• úvod do problematiky  
• kolize doménových jmen s ostatními právy na označení 
• řešení sporů o doménová jména u soudů, v UDRP, .eu ADR a .cz ADR 

 

Případové studie 
• diskuse 

Cena: 3.000,- (vč. 21% DPH) - poskytujeme slevy pro více kolegů z jedné společnosti 
 
Více informací, podrobnější program a registrace ZDE nebo na www.icc-cr.cz 
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