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Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážené dámy, vážení pánové,

v roce 2005 došlo ve sdružení CZ.NIC a ve správě top level domény .CZ hned k několika významným 

událostem.

V organizační oblasti bych rád zmínil především změnu stanov sdružení, která přináší zejména větší 

stabilitu z pohledu případného nepřátelského převzetí. Tato změna dala rovněž vzniknout dalšímu orgánu 

– kolegiu – za přímé účasti státu. Byl vybrán nový ředitel sdružení, jehož úkolem je vybudovat vlastní tým 

lidí, který bude doménu .CZ spravovat po ukončení smlouvy se stávajícím outsourcingovým dodavatelem.

S tím souvisí další důležitá událost roku 2005 – rozhodnutí ubírat se do budoucna cestou vlastních zaměst-

nanců, kteří budou zajišťovat provoz technické části top level domény .CZ, tj. inhouse.

V oblasti cenové politiky došlo ke zrušení zřizovacího poplatku za doménu. Dále byl podstatným způso-

bem snížen roční poplatek registrátorům a nově byla zavedena minimální záloha ve výši 500 tisíc korun 

za rok, která představuje minimální objem plateb za registrace, resp. obnovování registrací doménových 

jmen. Rovněž jsme zrušili možnost registrovat nová doménová jména v LRR, s perspektivou úplného 

zrušení LRR jako registrátora. Naším záměrem je ponechat LRR pouze funkci tzv. „záchranné sítě“, a to 

vzhledem k jeho dosavadní neúčelnosti (koncem roku 2005 bylo v LRR pouze cca 880 domén). 

V první polovině roku 2005 zaznamenal CZ.NIC malý milník 200 000 registrovaných domén v .CZ. V prů-

běhu roku 2005 bylo nově zaregistrováno celkem 57 369 doménových jmen, což znamenalo 19% nárůst 

nových registrací oproti roku 2004.

Sdružení CZ.NIC rovněž učinilo další kroky podporující jeho otevřenost směrem k odborné i laické 

veřejnosti. Byla zveřejněna střednědobá strategie a jsou zveřejňovány zkrácené zápisy z valných  

hromad.
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Významnou událostí z oblasti legislativy byla příprava společného memoranda s Ministerstvem informati-

ky České republiky ohledně vzájemné spolupráce a respektování sdružení CZ.NIC jako správce národní 

domény .CZ.

CZ.NIC v roce 2005 nadále pokračoval ve spolupráci s významnými zahraničními organizacemi, kon-

krétně ICANN, CENTR a EURid. Vaši pozornost si jistě zaslouží skutečnost, že centrem rozhodčího soudu 

pro doménu .EU, jejíž registrace byla úspěšně zahájena fází sunrise 7. prosince 2005, byl vybrán Rozhod-

čí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se sídlem v Praze.

Stěžejním úkolem pro další období sdružení CZ.NIC bude především vytvořit kompaktní pracovní tým, který 

zajistí spolehlivý technický provoz domény .CZ i po skončení současné smlouvy s outsource dodavatelem. 

Ing. Tomáš Maršálek, předseda představenstva

Základní charakteristika sdružení

Sdružení CZ.NIC, z. s. p. o., bylo založeno zápisem do registru zájmových sdružení právnických osob 

u odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6 dne 27. 5. 1998 pod číslem ZS/30/3/98. Nyní je vede-

no pod týmž číslem u odboru občanskosprávních agend Magistrátu hlavního města Prahy. 

Sídlo sdružení:   Lužná 591, 160 00  Praha 6

IČ:   67985726

DIČ:   CZ67985726

Telefon:   +420 235 355 309

Fax:   +420 220 121 184

E-mail:   kontakt@nic.cz

URL:   http://www.nic.cz

w w w . n i c . c z
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Změny v členské základně v průběhu roku 2005

Noví členové

Název IČ Od

Com-Sys TRADE spol. s r. o.	 16188781	 1.	1.	2005

Unisys s. r. o.	 48109291	 1.	1.	2005

Internet Mall, a. s.	 26204967	 1.	9.	2005

Webarium s. r. o.	 26089602	 1.	9.	2005

SUPPLEJACK s. r. o.	 27141659	 1.	9.	2005

CASABLANCA INT s. r. o.	 25079832	 1.	10.	2005

SuperNetwork s. r. o.	 25492063	 1.	10.	2005

Internet CZ, a. s.	 26043319	 1.	11.	2005

Trustica s. r. o.	 26514362	 1.	11.	2005

VIZUS.CZ s. r. o.	 27155315	 1.	11.	2005

Na významný nárůst počtu členů sdružení v roce 2005 měla zásadní vliv změna stanov sdružení, která 

byla schválena valnou hromadou dne 20. června 2005. Touto změnou došlo nejen ke snížení vstupního 

členského příspěvku z původních 50 000 Kč na 5 000 Kč, ale zejména k přechodu na komorový systém, 

který přinesl všem členům rovné příležitosti při prosazování nových návrhů na setkáních sdružení. 

Členové sdružení jsou nově rozděleni do tří komor – komory ISP, komory registrátorů a komory držitelů 

doménových jmen. Pro členství v jednotlivých komorách je potřeba, kromě obecných podmínek členství 

ve sdružení, splnit podmínky speciální. Těmi může být například to, že žadatel o členství je držitelem 

alespoň jednoho doménového jména druhé úrovně pod národní doménou .cz (komora držitelů domé-

nových jmen), smluvní vztah se sdružením (komora registrátorů doménových jmen) nebo existence 

oprávnění k podnikání (komora ISP). 

�
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Stav členské základny k 31. 12. 2005

Název IČ

Active 24, s. r. o. 25115804

AliaWeb, spol. s r. o. 26117363

AUDITEL, s. r. o. 26775034

BT Česká republika (organizační složka) 70802025

CASABLANCA INT s. r. o. 25079832

CESNET z. s. p. o. 63839172

Com-Sys TRADE spol. s r. o. 16188781

CP Online, a. s. 26288311

CZECH ON LINE, a. s. 63080150

ČESKÝ TELECOM, a. s. 60193336

Dial Telecom, a. s. 25135198

Equant Czech Republic, s. r. o. 49620037

ETEL, s. r. o. 25630636

EXPLORER a. s. 26726653

GTS NOVERA a. s. 61058904

IBA Chomutov s. r. o. 64051641

IBM Česká republika, spol. s r. o. 14890992

ICZ a. s. 25145444

IGNUM s. r. o. 26159708

Internet CZ, a. s. 26043319

Internet Info, s. r. o. 25648071

Internet Mall, a. s. 26204967

IPEX a. s. 45021295

KRAXNET s. r. o. 26460335

NEXTRA Czech Republic, s. r. o. 25683691

NextiraOne Czech s. r. o. 26175738

Qnet CZ s. r. o. 25518097 �
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Stav členské základny k 31. 12. 2005 (pokračování)

Název 
IČ

SkyNet a. s. 25346687

Software602 a. s. 63078236

SuperNetwork s. r. o. 25492063

SUPPLEJACK s. r. o. 27141659

Trustica s. r. o. 26514362

T-Systems PragoNet, a. s. 61059382

Unie vydavatelů 15887081

Unisys s. r. o. 48109291

VIZUS.CZ s. r. o. 27155315

Web4U s. r. o. 26058774

Webarium s. r. o. 26089602

ZONER Software, s. r. o. 49437381

Poslání sdružení

  Činnost sdružení

 Sdružení je správcem nejvyšší úrovně (ccTLD) .CZ.

 Činnost sdružení je realizována prostřednictvím podnikatelské činnosti sdružení.

3  
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Předmět podnikání sdružení

 Sdružení definuje pravidla registrace doménových jmen pod doménou nejvyšší úrovně .CZ, průběž-

ně tato pravidla aktualizuje a vytváří mechanismy pro zabezpečení jejich dodržování.

 Zajišťuje registraci doménových jmen druhé úrovně pod doménou nejvyšší úrovně .CZ.

 Zajišťuje provoz jmenných serverů pro doménu .CZ.

 Zastupuje nejvyšší doménu .CZ při koordinaci národních a regionálních registrářů a standardizač-

ních institucí.

Sdružení může na základě rozhodnutí kolegia vykonávat v rámci podnikání další činnosti.

Vybrané finanční ukazatele [v tisících Kč]

ROK 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Výnosy 32 396 94 033 117 904 83 359 140 712 137 632 139 167

Náklady 29 616 87 248 114 736 85 194 140 288 139 669 106 557

HV po zdanění 2 780 6 785 3 168 -1 835 424 -2 037 32 610

Složení orgánů sdružení

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada. Na základě změny stanov sdružení, která byla schválena 

valnou hromadou sdružení dne 12. prosince 2005, se dalším orgánem sdružení stalo 21členné kolegium 

– 18 členů je voleno jednotlivými komorami a 3 členy nominují orgány státní správy. Statutárním orgánem 

je představenstvo, orgánem kontrolním dozorčí rada. Členy těchto orgánů byly v roce 2005 následující 

osoby:

w w w . n i c . c z
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Kolegium

Členové kolegia za komoru držitelů doménových jmen:

JUDr. Marek Antoš

Ing. Jan Hájek

Jan Hřebíček

Ing. Tomáš Maršálek

PhDr. Jan Pochman

Mgr. Markéta Švecová

Členové kolegia za komoru ISP:

Mgr. Ondřej Filip

Ing. Ondřej Fryc

Bc. Michal Krsek

Ing. Michael Macek

Zbyněk Pospíchal

Václav Rattay

Členové kolegia za komoru registrátorů:

Ing. Petr Komárek

Bc. Martin Kukačka

Robert Prokeš

Mgr. Jan Redl

Mgr. Karel Taft

Ing. Karel Umlauf

Členové kolegia nominovaní orgány státní správy:

Ing. Marek Ebert (Český telekomunikační úřad)

Mgr. Tereza Gáliková (Ministerstvo informatiky České republiky)

JUDr. Marie Moravcová (Hospodářská komora České republiky)

v ý r o č n í  z p r á v a  2 0 0 5

Složení od 12. 12. 2005  

do 31. 12. 2005
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Představenstvo – statutární orgán sdružení
 Složení představenstva od 20. 6. 2005 do 31. 12. 2005

Ing. Tomáš Maršálek (*1970), předseda představenstva

Mgr. Karel Taft (*1971), místopředseda představenstva

JUDr. Marek Antoš (*1979), člen představenstva

Ing. Jiří Kysela (*1955), člen představenstva

Bc. Michal Krsek (*1974), člen představenstva

Jménem sdružení jedná a podepisuje představenstvo, a to nejméně dva jeho členové společně, přičemž 

jedním z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva.

Složení představenstva od 1. 1. 2005 do 26. 5. 2005

Ing. Tomáš Maršálek, předseda představenstva

Mgr. Ondřej Filip, místopředseda představenstva

JUDr. Marek Antoš, člen představenstva

Bc. Michal Krsek, člen představenstva

Mgr. Karel Taft, člen představenstva

Dne 26. 5. 2005 rezignoval na funkci člena představenstva Mgr. Ondřej Filip. Dne 20. 6. 2005 byl na valné 

hromadě sdružení zvolen jako pátý člen představenstva Ing. Jiří Kysela.

Dozorčí rada sdružení

Složení od 20. 6. 2005 do 31. 12. 2005

Ing. Michael Macek, předseda dozorčí rady

RNDr. Ing. Jiří Peterka, člen dozorčí rady

Mgr. Jan Redl, člen dozorčí rady

Dne 19. 6. 2005 rezignoval na funkci člena dozorčí rady Ing. Jiří Kysela. Na valné hromadě sdružení dne 

20. 6. 2005 byl zvolen členem dozorčí rady RNDr. Ing. Jiří Peterka.

w w w . n i c . c z

Složení od 1. 1. 2005 do 19. 6. 2005

Ing. Michael Macek, předseda dozorčí rady

Ing. Jiří Kysela, člen dozorčí rady

Mgr. Jan Redl, člen dozorčí rady

�
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Lidské zdroje

Management

Od 1. ledna 2005 byl z rozhodnutí představenstva sdružení dočasně pověřen vedením sdružení Mgr. 

Ondřej Filip. Na základě uskutečněného výběrového řízení a příznivých výsledků za první polovinu 

roku 2005 byl ve funkci výkonného ředitele sdružení potvrzen. Výkonu funkce se Mgr. Ondřej Filip ujal 

1. června 2005.

Zaměstnanci

Na začátku roku 2005 pracovali ve sdružení 4 zaměstnanci na plný úvazek, na konci roku 2005 pak 

6 zaměstnanců.

Vývoj počtu zaregistrovaných doménových jmen druhé úrovně  
pod doménou .CZ
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Počty doménových jmen v letech 2004 a 2005
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Decentralizovaná správa domény .CZ

V průběhu roku 2005 probíhal úspěšný provoz Decentralizovaného systému správy domény .CZ. 

K 1. lednu 2005 byla snížena cena za registraci doménového jména (jedná se o cenu, která je účtována 

registrátorům) ze 400 Kč na 300 Kč a zároveň došlo i ke snížení poplatku za udržování záznamu o domé-

novém jménu z 600 Kč na 500 Kč za rok (opět se jedná o cenu pro registrátory).

I toto zlevnění bylo jedním z důvodů pokračujícího nárůstu počtu doménových jmen – k 1. lednu 2005 jich 

bylo registrováno 186 456, zatímco k 31. prosinci 2005 to bylo již 226 074 registrovaných doménových 

jmen. K překročení hranice 200 000 registrovaných doménových jmen došlo 5. května 2005.

Počet registrátorů je stabilizovaný – v průběhu roku nedošlo ke změně jejich počtu, pouze sdružení 

Český registrátor, z. s. p. o., převedlo svou smlouvu na společnost ha-vel internet s.r.o. 

V průběhu celého roku 2005 se nadále snižoval počet doménových jmen, které měly za svého určeného 

registrátora LRR (registrátor provozovaný přímo sdružením CZ.NIC), a to z 1 156 v lednu na 876 v pro-

sinci roku 2005. Na konci roku 2005 tak bylo u komerčních registrátorů umístěno více než 99,6 % všech 

registrovaných doménových jmen.

K 31. prosinci 2005 byl poměr doménových jmen u registrátorů a v LRR následující:

0,38 %

99,62 %

u komerčních  
registrátorů

LRR

V průběhu roku 2005 došlo k převodu smlouvy ze 

sdružení Český registrátor, z. s. p. o., na společnost 

ha-vel internet s.r.o.

8  
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Aktuální seznam registrátorů k 31.12.2005

Czech On Line, a. s.

ČESKÝ TELECOM, a. s.

GENERAL REGISTRY, s. r. o.

GLOBE INTERNET, s. r. o.

IGNUM, s. r. o.

ha-vel internet s.r.o.

INTERNET CZ, a. s.

IPEX a. s.

KRAXNET s. r. o.

LRR (provozuje CZ.NIC)

Media4web s. r. o.

MIRAMO spol. s r. o.

NEXTRA Czech Republic s. r. o.

ONE.CZ s. r. o.

SkyNet, a. s.

Web4U s. r. o.

ZONER software, s. r. o.

Střednědobá strategie sdružení pro roky 2005 – 2009

Valná hromada sdružení konaná dne 20. června 2005 schválila střednědobou strategii pro roky  

2005–2009 předloženou představenstvem. V souladu s touto strategií a na základě odborné analýzy, 

která byla provedena poradenskou společností Ernst & Young Česká republika s. r. o., představenstvo 

rozhodlo o zahájení vývoje vlastního systému pro technický provoz domény .CZ. Vlastní systém a lidské 

zdroje budou pro správu domény .CZ využity po vypršení smlouvy s dosavadním dodavatelem služeb, 

společností T Systems PragoNet a. s.

1�

Další činnost sdružení

Řešení sporů o doménová jména .EU

Jedním z výsledků spolupráce sdružení CZ.NIC, z. s. p. o., a organizace EURid vzw/asbl, která působí 

jako správce doménových jmen .EU a jíž je CZ.NIC přidruženým členem, je pověření Rozhodčího soudu 

při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky řešením sporů v doméně .EU.

9  
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Zahájení prací na projektu ENUM

V závěru roku 2005 byl zahájen projekt implementace registračního systému pro Tier1 registr TLD 

0.2.4.e164.arpa. Systém bude sloužit k registraci a správě ENUM domén telefonních čísel a řad čísel 

z prefixu 420, náležejícího České republice.

Partneři a spolupráce

Sdružení CZ.NIC, z. s. p. o., je členem následujících organizací: 

ICANN/ccNSO	 Internet	Corporation	for	Assigned	Names	and	Numbers	(www.icann.org).

CENTR		 Organizace	sdružující	správce	národních	doménových	jmen	(www.centr.org).

EURid	 Správce	doménových	jmen	.EU	(www.eurid.eu).

RIPE NCC	 Jeden	z	pěti	regionálních	internetových	registrů	poskytující	alokace	interneto-
vých	zdrojů,	např.	IP	adres	(www.ripe.net).

ITU	 International	Telecommunication	Union	(www.itu.int).

ISC	 Internet	System	Consortium;	organizace	podporující	internetovou	infrastrukturu,	
provozovatel	F-ROOT	kořenového	serveru	(www.isc.org).

Sdružení CZ.NIC, z. s. p. o., aktivně spolupracuje s těmito orgány státní správy: 

 Ministerstvo informatiky České republiky (www.micr.cz) 

 Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) 

Sdružení CZ.NIC, z. s. p. o., dále spolupracuje a své kroky konzultuje s ostatními zainteresovanými sub-

jekty státní správy – Úřadem pro ochranu osobních údajů, Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky.

11  
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Zpráva auditora

Auditorská společnost ADU.CZ s. r. o. se sídlem Malenice 68, IČ 62522078, číslo osvědčení Komory audi-

torů č. 368, provedla auditorské ověření roční účetní závěrky s tímto výrokem:

Zpráva nezávislého auditora pro �������������������������
právnických osob CZ.NIC

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku k 31. prosinci 2005 sdružení CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob. Za sestavení této účetní závěrky je odpovědné představenstvo sdružení. Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metoda významných odhadů provedených představenstvem a dále zhodnocení vypovídající schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává  věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace sdružení k 31. prosinci 2005  a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření  za rok 2005 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Auditor tímto na základě provedeného auditu účetní závěrky sdružení CZ.NIC, z.s.p.o. sestavené ke dni 31.prosinci 2005 vyjadřuje

VÝROK BEZ VÝHRAD.

Ve Strakonicích, dne 28. dubna 2006

ADU.CZ s. r. o Ing. Simona Pacákoválicence KA ČR č. 368          dekret KA ČR č. 1825

Sídlo: ADU.CZ s. r. o., Malenice 68, Strakonice, Tel., Fax. 383 371 000, E-Mail : adu@adu.cz
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Rozvaha [v tisících Kč]		 2003 2004 2005

Aktiva celkem	 95	486	 100	982	 147926

Stálá aktiva	 8	627	 6	347	 3044

Nehmotný majetek	 	–	 1	841	 1179

Hmotný majetek	 8	627	 4	506	 1865

Finanční investice	 – 	 –		 –

Cenné papíry	 	–	 	–	 –

Oběžná aktiva	 45	182	 94	251	 144882

Zásoby	 –		 –		 –

Dlouhodobé pohledávky	 	–	 –		 –

Krátkodobé pohledávky	 390	 880	 852

Finanční majetek	 44	792	 93	371	 144030

Ostatní aktiva	 41	677	 384	 0

		 		 		

Pasiva celkem	 95	486	 100	982	 147926

Vlastní jmění	 8	051	 6	014	 38624

Základní jmění	 –		 	–	 –

Kapitálové fondy	 – 	 –		 –

Fondy tvořené ze zisku	 7	627	 7	627	 7627

Hospodářský výsledek minulých let	 –		 424	 -1613

Hospodářský výsledek účetního období	 – 	 -2	037	 32610

Cizí zdroje	 17	104	 16	786	 26831

Rezervy	 – 	 –		 –

Dlouhodobé závazky	 – 	 –		 –

Krátkodobé závazky	 17	104	 16	786	 26831

Bankovní úvěry	 –		 –		 –

Ostatní pasiva	 70	331	 78	182	 82471

13  



1�

v ý r o č n í  z p r á v a  2 0 0 5

Výkaz zisků a ztrát [v tisících Kč]		 2003 2004 2005

Výkony a prodej	 139	805	 136	250	 139	020

Z toho tržby a prodej	 139	805	 136	250	 139	020

Aktivace	 –		 –		 –

Výkon. spotřeba a náklady	 127	252	 124	497	 82	074

Přidaná hodnota	 12	553	 11 753	 56	946

Osobní náklady	 6	951	 5	923	 6	053

Odpisy majetku	 2	440	 4	294	 4	944

Zúčtování rezerv	 	–	 –		 –

Jiné provozní výnosy	 463	 421	 -475

Jiné provozní náklady 394	 598	 321

Provozní hospodářský výsledek	 3	231	 1	359	 45	135

Jiné finanční výnosy	 443	 961	 622

Jiné finanční náklady	 685	 2	719	 115

Hospodářský výsledek z finančních operací	 -242	 -1	758	 507

Hospodářský výsledek za běžnou činnost	 2	989	 -399	 45	642

Mimořádné výnosy	 –		 –		 –

Mimořádné náklady	 2	565	 1	638	 –

Mimořádný hospodářský výsledek	 -2	565	 -1	638	 –

Hospodářský výsledek	 424	 -2	037	 32	610

Snížení výše poplatků za registraci doménových jmen a udržování záznamu o doménách směrem k akre-

ditovaným registrátorům se pozitivně promítlo do cen pro konečné zákazníky, a tím také do tempa zvy-

šování počtu nově registrovaných doménových jmen. S ohledem na vývoj tržeb, a tedy i předpokládanou 

výši zisku představenstvo v říjnu 2005 rozhodlo o dalších změnách v ceníku služeb pro registrátory 

– zrušení jednorázového registračního poplatku za registraci doménového jména a řady dalších poplat-

ků. Tyto změny vstoupí v účinnost od začátku roku 2006. 

Vysoký zisk, kterého sdružení i přes snižování cen za doménová jména dosáhlo, bude investován především 

do vývoje vlastního systému pro správu národní domény .CZ v souladu se schválenou strategií a k budování 

finanční rezervy, která zajistí dostatečnou stabilitu sdružení v případě nepředpokládaných nákladů.
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Údaje o skutečnostech mezi datem účetní závěrky a valnou hromadou

V uvedené době nedošlo k žádným událostem, které mají vliv na údaje předkládané v účetní závěrce za 

rok 2005. 

Vývoj tržeb

Následující graf ukazuje vývoj tržeb sdružení za registrace a prodloužení registrací doménových jmen 

dle jednotlivých let. Hodnota v roce 2002 byla ovlivněna zahájením časového rozlišování výnosů. Pokles 

výnosů v roce 2004 oproti roku 2003 je způsoben nastartováním decentralizované správy domény, drtivá 

většina doménových jmen byla převedena ke komerčním registrátorům, kteří od sdružení nakupují za 

velkoobchodní ceny.
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Vývoj tržeb 2001 – 2005 (v	tis.	Kč)
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Postavení na trhu

Správce národní domény musí být z podstaty věci jediný – registrátorů však může vedle sebe pracovat 

více, a proto jsou do správy domény zapojeni od roku 2003 komerční registrátoři (detaily viz. kap. 8). 

Společně s nimi dbáme o to, aby se držitelé doménových jmen mohli maximálně spolehnout na fungová-

ní české národní internetové domény.
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