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1. Základní charakteristika sdru�ení 
 
 

CZ.NIC, z.s.p.o. bylo zalo�eno zápisem do registru zájmových sdru�ení právnických 
osob u odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6 dne 27.5.1998 pod číslem 
ZS/30/3/98. 
Původně sídlilo na adrese Zikova 4, 160 00 Praha 6, od 15.3.2000 má kancelář i 
oficiální adresu: Lu�ná 591, 160 00 Praha 6. 
IČO:   67985726 
DIČ:   006-67985726 
Telefon:  +420 2 3535 0744 
Fax:  +420 2 2012 1184 
e-mail:  info@nic.cz 
URL:  http://www.nic.cz 

 
 
 
 

1.1  Zakládající členové  
(dle pořadí na zakladatelské smlouvě): 
 
název IČO název IČO 
CESNET, z.s.p.o. 63839172 SPT TELECOM, a.s. 60193336 
Telenor ČR, s.r.o. 61856991 InWay, a.s. 25135198 
Internet CZ 48538701 CZECH ON LINE, a.s. 63080150 
GTS Czech Com s.r.o. 61852279 Global One Communications s.r.o. 40620037 
PVT, a.s. 00025500 The Terminal Bar s.r.o. 63979721 
IBM Česká republika spol. s r.o. 14890992 NetForce 64575951 
LUKO CZECH-NET, spol. s r.o. 48591319 OASA COMPUTERS spol. s r.o. 00174939 
Datac spol. s r.o. 00550001 INEC s.r.o. 45792844 

 
 
 

1.2 Stav členské základny k 31.12.2001: 
 

název IČO název IČO 
CESNET, z.s.p.o. 63839172 NEXTRA s.r.o. 25683691 
Telenor ČR, s.r.o. 61856991 NetForce 64575951 
KPNQWEST Czechia s.r.o. 48538701 GTS CZECH a.s. 45792844 
GTS Czech Com s.r.o. 61852279 INTERNET SERVIS 63078694 
IBM Česká republika spol. s r.o. 14890992 BT  Česká republika 70802025 
EUROWEB CR, spol. s r.o. 48591319 AliaWeb spol. s r.o. 26117363 
Datac spol. s r.o. 00550001 Pragonet, a.s. 61059382 
ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 Zoner software 49437381 
InWay, a.s. 25135198 Aliatel a.s. 61058904 
CZECH ON LINE, a.s. 63080150 IGNUM s.r.o. 26159708 
Global One Communications s.r.o. 40620037 eTel s.r.o. 25630636 
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2. Poslání sdru�ení 
 

2.1 Činnost sdru�ení 
• Sdru�ení definuje pravidla pro přidělování doménových jmen pod doménou nejvy��í 

úrovně CZ, průbě�ně tato pravidla aktualizuje a vytváří mechanismy pro zabezpečení 
jejich dodr�ování. 

• Sdru�ení zastupuje nejvy��í doménu CZ při koordinaci národních a regionálních 
registrářů a standardizačních institucí. 

• Sdru�ení podporuje v souladu se schválenou koncepcí činnosti sdru�ení obecně 
prospě�né projekty a činnosti vztahující se k činnosti sdru�ení pod podmínkou, �e se 
jedná o projekty otevřené v�em zájemcům a �e projekty, příspěvky na ně a jejich 
výsledky jsou pravidelně zveřejňovány. 

 
2.2 Předmět podnikání sdru�ení 
• Sdru�ení zaji�ťuje registraci doménových jmen druhé úrovně pod doménou nejvy��í 

úrovně CZ 
• Dále sdru�ení zaji�ťuje provoz jmenných serverů pro doménu CZ. 

 
 

3. Vybrané finanční ukazatele: 
(tis.Kč) 
rok 1998 1999 2000 2001 
Výnosy 701 32 396 94 033 117 904
Náklady 119 29 616 87 248 114 736
HV po zdanění 582 2 780 6 785 3 168

 
 
 

4. Statutární orgány v roce 2001: 
 

4.1 Představenstvo 
 

1.1.2001 � 19.6.2001 Ing. Koza       předseda 
Ing. Dohnal    místopředseda 
Mgr. Calda, ing. Mar�álek, Luke� členové 

19.6.2001 � 31.12.2001 Ing. Koza        předseda 
ing. Mar�álek místopředseda 
RNDr. Král, M.Ruda členové 

 
 

4.2 Dozorčí rada: 
 

1.1.2001 � 31.12.2001 Bc. Krsek předseda 
Ing. Macek, ing. Ptáčník členové 
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5. Zaměstnanci: 
 
V průběhu celého roku pracovaly 2 zaměstnankyně na plný úvazek v kanceláři 
sdru�ení, od 1.6. 2001 nastoupil do funkce výkonného ředitele ing. Jiří Dohnal. 

 
 
 

6. Vývoj počtu zaregistrovaných doménových jmen: 
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7. Statistiky zpracování registračního procesu: 
 
 

7.1 Počty přijatých vstupních formulářů do systému registrace domén:  
 

rok 

Registrace 
kontaktní 
osoby 

Registrace 
subjektu 

Registrace 
domény 

Změna 
kontaktní 
osoby 

Změna 
subjektu 

Technická 
změna 
domény 

Převod 
domény 

Zru�ení 
domény celkem 

1999 10 071 9 943 10 010 1 072 1 980 11 862 2 293 297 47 528
2000 42 207 43 217 69 453 7 176 6 117 41 327 6 772 2 072 218 341
2001 56 859 57 063 141 620 5 233 8 058 48 741 8 799 336 326 709
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7.2 Počty odmítnutých vstupních formulářů v systému registrace domén: 
(důvody odmítnutí � formální a logické chyby)   

rok 
Neznámý 
typ 

Registrace 
kontaktní 
osoby 

Registrace 
subjektu 

Registrace 
domény 

Změna 
kontaktní 
osoby 

Změna 
subjektu

Technická 
změna 
domény 

Převod 
domény 

Zru�ení 
domény celkem 

1999 1 497 1 755 1 121 2 300 153 288 1 256 37 12 8 419
2000 2 846 3 796 3 151 182 747 665 441 5 777 184 28 199 635
2001 8 047 4 072 4 075 799 816 549 606 5 318 184 13 822 680

 
 

7.3 Podíl odmítnutých �ádostí k celkem obdr�eným: 

rok 
počet přijatých 
�ádostí celkem 

počet odmítnutých 
�ádostí celkem 

celkem podáno 
�ádostí 

% odmítnutých 
�ádostí z celkem 
podaných 

1999 47 528 8 419 55 947 15,05% 
2000 218 341 199 635 417 976 47,76% 
2001 326 709 822 680 1 149 389 71,58% 

 
Z uvedeného je patrné, �e zátě� procesu registrace narůstala. Důvodem je předev�ím 
�průzkumná� činnost spekulantů, kteří se sna�í doménu získat pomocí opakovaně 
podávaných příkazů.   

 
 

7.4 Nárůst problému spekulativních registrací: 
V roce 2001 pokračoval růst �ádostí o registraci, které nebyly uhrazeny.  

rok 
roční přírůstek zaregistrovaných a 

zaplacených domén 
Počet úspě�ně proběhlých 

registračních procesů 
poměr přijatých �ádostí 

ku registracím 
1999 6 566 10 010 1,52 
2000 35 168 69 453 1,97 
2001 42 989 141 620 3,29 

Údaje jsou znázorněny v následujícím grafu: 
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Proto�e  poměr přijatých �ádostí k přírůstku domén vykazoval rostoucí tendenci, přijala 
valná hromada v listopadu 2001 nová pravidla, která zamezí bezplatnému blokování 
doménových jmen. 

 

8. Zpráva auditora  
Auditorská společnost NBG, s.r.o. Bělehradská 18, 140 00 Praha 4, osvědčení komory 
auditorů č. 134 provedla auditorské ověření roční účetní závěrky s tímto výrokem: 
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9. Rozvaha 
 
(tis. Kč) 

rok: 2001 2000    2001 2000
Aktiva celkem 24 705 33 619  Pasiva celkem 24 705 33 619
pohledávky za upsané vl. jmění      vlastní jmění 13 315 10 147
stálá aktiva 781 159  základní jmění     
nehmotný majetek      kapitálové fondy     
hmotný majetek 781 159  fondy tvořené ze zisku 1 000 1 000
finanční investice      hosp. výsledek minulých let 9 147 2 362
cenné papíry      hosp. výsledek účetního období 3 168 6 785
obě�ná aktiva 23 406 33 383  cizí zdroje 9 606 22 192
zásoby      rezervy     
dlouhodobé pohledávky      dlouhodobé závazky     
krátkodobé pohledávky 1 066 747  krátkodobé závazky 9 606 22 192
finanční majetek 22 340 32 636  bankovní úvěry     
ostatní aktiva 518 77  ostatní pasiva 1 784 1 280

 
 

10. Výkaz zisku a ztrát 
 

(tis. Kč) 

rok 2001 2000
Výkony a prodej 116517 93318
z toho tr�by za prodej 116517 93318
změna stavu vnitř.v.     
aktivace     
Výkon.spotřeba a náklady 107374 81060
přidaná hodnota 9143 12258
Osobní náklady 3097 2724
odpisy majetku 641 278
zúčtování rezerv     
jiné provozní výnosy     
jiné provozní náklady 3  
provozní hosp.výsledek -3 0
jiné finanční výnosy 1387 715
jiné finanční náklady 998 433
hosp. výsledek z finanč.operací 389 281
hospod. Výsledek za bě�nou 
činnost 5791 9537
mimořádné výnosy     
mimořádné náklady 2623 2752
mimořádný hosp. výsledek -2623 -2752

hospodářský výsledek 3168 6785
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11. Údaje o skutečnostech mezi datem účetní závěrky a 
valnou hromadou: 
V uvedené době nedo�lo k �ádným událostem, které mají vliv na údaje, předkládané 
v účetní závěrce za rok 2001. 

 

12. Zpráva představenstva 
 

12.1   Slovo předsedy představenstva 
 

Vá�ení přátelé, 
Do roku 2001 vstoupili členové sdru�ení s určitou nespokojeností se stavem a 

fungováním CZ.NIC. Systém registrace ji� měl řadu měsíců za sebou a stále je�tě 
nebyla vyře�ena celá řada procesních postupů, činnost sdru�ení byla zatí�ena celou 
řadou rizik, které nebyly dostatečně kryty. Sdru�ení bylo izolováno jak od veřejnosti, 
tak od státní správy nedostatečnou informovaností o základním poslání a principech 
centrálního registru TLD .CZ. Mezi členy panovala nejednota o dal�ím strategickém 
směřování sdru�ení, část byla nespokojena i s  nedostatečným pokrokem v 
 propracovanosti decentralizovaného modelu některých činností CZ.NICu ve vztahu k 
 zákazníkům. Příklady ze zahraničí jasně ukazovaly směr k modelu registr-registrátoři, 
který v mnoha ohledech lépe vyhovuje současným potřebám ne� stávající model 
singulárního registru a registráře a to v�e v osobě CZ.NICu.  

V�echny tyto faktory vyústily v rekonstrukci představenstva sdru�ení v červnu  
roku 2001. Nové představenstvo mohlo začít pracovat u� na základě nové koncepce, 
vypracované některými aktivními členy sdru�ení a předlo�ené členům na červnové 
valné hromadě sdru�ení ke zvá�ení. Současně nové představenstvo začalo pracovat na 
změně stanov a volebního řádu tak, aby stanovy a volební řád odpovídaly současným 
potřebám a aby správně vyu�ívaly přirozené iniciativy aktivních členů ochotných 
pracovat a nést odpovědnost ve vrcholných orgánech sdru�ení. V dal�ím se 
představenstvo soustředilo na nemalý úkol proklamované ale neplněné podpory 
obecně prospě�ných činností souvisejících s Internetem v České republice. Zásadní 
pokrok byl také zaznamenán v posunu projektu přechodu na decentralizovaný model 
činnosti, kde byly koncem roku stanoveny hrubé obrysy projektu � věcný záměr. 

V roce 2001 také začal boj o dobré jméno sdru�ení CZ.NIC v očích veřejnosti a 
systematická práce na osvětě o činnosti sdru�ení. Sdru�ení také začalo připravovat 
opatření, která budou eliminovat zneu�ívání mezer v registračním procesu k nekalé 
činnosti a spekulacím oprávněně kritizovaných veřejností.  

Pochopitelně ne v�echno se podařilo v  roce 2001 a mnoho práce zbývá i na dal�í 
období. Je potřeba dotáhnout do konce činnosti vedoucí ke spravedlivé podpoře 
v�eobecně prospě�ných projektů, bude potřeba znovu otevřít otázku ře�ení sporů o 
doménová jména a hledat správnou polohu CZ.NICu v této oblasti, tak aby CZ.NIC 
byl uznávanou autoritou i v tomto oboru. Bude potřeba velmi pečlivě sledovat a 
dovést do konce projekt přechodu na decentralizovaný systém registrací a je�tě mnoho 
dal�ích drobných, ale důle�itých činností. 

Myslím, �e rok 2001 byl dobrým začátkem přestavby CZ.NICu a �e spolu se 
zaměstnanci a aktivními členy sdru�ení bude registrace doménových jmen druhé 
úrovně normálně a bezproblémově fungující proces, na který se veřejnost bude  moci 
plně spolehnout. 

      Děkuji Vám    Petr Král 
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12.2  vývoj tr�eb 
 
 

vývoj tr�eb z registrace a z obnovení registrace dle jednotlivých let: 
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 rozlo�ení tr�eb v rámci roku 2001: 
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12.3   postavení na trhu 
 

Správce národní domény je z  podstaty věci jediný. Registrátorů v�ak mů�e být více. 
Proto sdru�ení po ustálení náběhu procesu registrace, kde CZ.NIC zavedl pravidla a 
vystupuje v roli jak registru tak registrátora,  přijalo koncepci zavedení systému více 
registrátorů. Práce na tomto projektu budou stě�ejní náplní činnosti sdru�ení ve 
druhém pololetí roku 2002 a v prvním pololetí roku 2003. 

 
 
 
 

12.4   strategické cíle pro období 2002-2005: 
 

• CZ.NIC dlouhodobě a bezproblémově zaji�ťuje registraci a bezchybný provoz 
ccTLD.cz 

• CZ.NIC je i nadále sdru�ením, kde členové nejsou finančně zainteresování na 
hospodaření sdru�ení, zisk po zdanění je pou�it pro financování fondů, předev�ím  pro 
obecně prospě�né projekty  

• ve spolupráci s regulačními orgány ČR pracuje CZ.NIC na vývoji pravidel a jejich 
aplikace tak, aby podporovala rozvoj Internetu v České Republice. K tomu zaji�ťuje 
předev�ím: 
• v technické oblasti: převod stávajícího stavu registr �  registrátor v jedné osobě na 

systém registr � registrátoři. CZ.NIC si cílově přenechá úlohu registru. 
• v obchodně právní oblasti: prohloubením role CZ.NIC v ře�ení sporů posunout 

jeho postavení co nejvíce k autoritě pro rozhodování v rámci právního rámce 
• CZ.NIC zlep�í vnímání sdru�ení ze strany veřejnosti. K tomu předev�ím: 

• přijme pravidla pro podporu obecně prospě�né činnosti 
• zlep�í komunikaci s okolím včetně zveřejnění stanov a publikace zkrácené účetní 

závěrky 
• pro zaji�tění dodávek slu�eb (po 1.9.2003) vypí�e veřejné výběrové řízení 

 
 
 

 


