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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. 
Sídlo sdru�ení: Lu�ná 591, 160 00 Praha 6. 
IČ:    67985726 
DIČ:    006-67985726 
Telefon:   +420 235 350 744 
Fax:   +420 220 121 184 
e-mail:   info@nic.cz 
URL:   http://www.nic.cz 

 
 
 
 

1.1  Změny v členské základně v průběhu roku 2002  
 
Noví členové  
Název IČO Od 
GLOBE Internet, s.r.o. 25115804 1.2.2002 
Qnet CZ s. r. o. 25518097 1.7.2002 
IBA Chomutov s. r. o. 64051641 1.9.2002 

 
Ukončené členství  
Název IČO K datu 
Telenor ČR, s.r.o. 61856991 31.12.2001 
eTel s.r.o. 25630636 31.12.2002 
 

 
1.2 Stav členské základny k 31.12.2002 

 
Název IČO Název IČO 
CESNET, z.s.p.o. 63839172 NetForce spol. s r.o. 64575951 
KPNQWEST Czechia s.r.o. 48538701 GTS CZECH a.s. 63999501 
GTS Czech Com s.r.o. 61852279 ICZ a.s. 25145444 
IBM Česká republika spol. s r.o. 14890992 BT (Worldwide) Limited, org.slo�. 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, s.r.o. 49437381 
InWay, a.s. 25135198 Aliatel a.s. 61058904 
CZECH ON LINE, a.s. 63080150 IGNUM s.r.o. 26159708 
Equant Czech Republic s.r.o. 49620037 GLOBE Internet, s.r.o. 25115804 
NEXTRA CR s.r.o. 25683691 Qnet CZ s. r. o. 25518097 
  IBA Chomutov s. r. o. 64051641 
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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 2002 
Výnosy 701 32 396 94 033 117 904 83 359 
Náklady 119 29 616 87 248 114 736 85 194 
HV po zdanění 582 2 780 6 785 3 168 - 1 835 

Pozn.: výsledky za rok 2002 jsou ovlivněny změnou účetní metody (přechod na časové rozli�ení   
výnosů a s nimi spojených nákladů)  

 
 

4. Statutární orgány v roce 2002 
 

4.1 Představenstvo 
V průběhu roku 2002 do�lo ke dvěma změnám, které byly vyvolány časovým 
ukončením mandátu některých členů. Představenstvo mělo toto slo�ení: 
1.1.2002 � 17.1.2002 Ing. R.Koza                     předseda 

Ing. T.Mar�álek               místopředseda 
RNDr. P.Král, M.Ruda   členové 

17.1.2002 � 20.6.2002 RNDr.P.Král                   předseda 
Ing.P.Rosendorf              místopředseda 
Ing.P.Hrdlička, Ing.T.Mar�álek, M.Ruda         
                                        členové 

20.6.2002 � 31.12.2002 RNDr.P.Král                   předseda 
Ing.P.Rosendorf              místopředseda 
Ing.P.Hrdlička, Ing.T.Mar�álek, Ing.J.Orság   
                                        členové 
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4.2 Dozorčí rada 
 

1.1.2002 � 20.6.2002 Bc.M.Krsek                               předseda 
(abdikoval 31.5.) 
Ing. M. Macek, Ing. J. Ptáčník  členové 

20.6.2002 � 19.12.2002 Ing. M.Macek                            předseda 
Ing. J.Kysela, Ing. J.Ptáčník     členové  

19.12.2002 � 31.12.2002 Ing. M.Macek                            předseda 
Bc.M.Krsek, Ing. J.Kysela        členové 

 
 

5. Zaměstnanci 
 
V průběhu celého roku pracovali ve sdru�ení 3 zaměstnanci na plný úvazek.  

 
 
 

6. Vývoj počtu zaregistrovaných doménových jmen 
 
 
 
 

Počet registrovaných doménových jmen 2.úrovně pod .cz  na konci měsíce
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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 
2002 55 329 54 659 289 093 6 827 10 819 60 518 8 391 420 486 056 

 
 

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 
2002 20 691 8 253 4 941 903 460 989 580 5 172 277 60 944 423 

 
 

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% 
2002 486 056 944 423 1 430 479 66,02% 

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

 
 

7.4 Vývoj problému spekulativních registrací 
 

V roce 2002 pokračoval růst �ádostí o registraci, které nebyly uhrazeny. Údaje jsou 
znázorněny jak v tabulce tak v následujícím grafu. 
 Rok Roční přírůstek zaregistrovaných a 

zaplacených domén 
Počet úspě�ně proběhlých 

registračních procesů 
Poměr přijatých �ádostí k 

uhrazeným registracím 

1999 6 566 10 010 1,52 
2000 35 168 69 453 1,97 
2001 42 989 141 620 3,29 
2002 44 807 289 093 6,45 
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Poměr přijatých �ádostí k přírůstku domén vykazoval  i v roce 2002 rostoucí tendenci, 
co� zatě�ovalo registrační systém. Zavedení speciálních �ádostí (změna pravidel 
k 1.3.2002) umo�nilo skutečným zájemcům získat doménové jméno, které bylo 
blokováno spekulanty. 
 
 

7.5 Úspě�nost speciálních �ádostí 
 

V následující tabulce jsou uvedeny údaje za období 1.3. � 31.12.2002: 
 

Text Počet 
Počet doručených speciálních �ádostí 40 409 
Z toho přijato (formálně správné �ádosti) 34 502 
Počet uhrazených záloh ke spec. �ádostem 3 653 
Počet neuhrazených záloh ke spec. �ádostem 26 844 
Počet případů, kdy se vyhodnocovaly spec. �ádosti 30 312 
Počet domén, registrovaných. na základě spec. �ádostí  3 169 
Úspě�nost speciálních �ádostí (%)  86,75 
Počet vrácených záloh 299 

 
Za prvních 10 měsíců pou�ívání speciálních �ádostí byla jejich úspě�nost 86,75 %. 
Tento nově zavedený nástroj mů�eme hodnotit jako dobrý.  
 

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: 2002 2001    2002 2001
Aktiva celkem 77 507 24 705  Pasiva celkem 77 507 24 705
Pohledávky za upsané vl. jmění    Vlastní jmění 8 761 13 315
Stálá aktiva 450 781  Základní jmění    
Nehmotný majetek    Kapitálové fondy    
Hmotný majetek 450 781  Fondy tvořené ze zisku 2 132 1 000
Finanční investice    Hosp. výsledek minulých let 8 464 9 147
Cenné papíry    Hosp. výsledek účetního období - 1 835 3 168
Obě�ná aktiva 27 976 23 406  Cizí zdroje 11 626 9 606
Zásoby    Rezervy    
Dlouhodobé pohledávky    Dlouhodobé závazky    
Krátkodobé pohledávky - 1 366 1 066  Krátkodobé závazky 11 626 9 606
Finanční majetek 29 342 22 340  Bankovní úvěry    
Ostatní aktiva 49 081 518  Ostatní pasiva 57 120 1 784

 
 

10. Výkaz zisku a ztrát 
 

(tis. Kč) 
Rok 2002 2001
Výkony a prodej 82 302 116 517
Z toho tr�by za prodej 82 302 116 517
Změna stavu vnitř.v.??    
Aktivace    
Výkon. spotřeba a náklady 77 426 107 374
Přidaná hodnota 4 876 9 143
Osobní náklady 4371 3 097
Odpisy majetku 578 641
Zúčtování rezerv    
Jiné provozní výnosy 225  
Jiné provozní náklady 381 3
Provozní hospodářský výsledek -156 -3
Jiné finanční výnosy 832 1387
Jiné finanční náklady 753 998
Hospodářský výsledek 
z finančních operací 79 389
Hospodářský výsledek za bě�nou 
činnost - 150 5 791
Mimořádné výnosy    
Mimořádné náklady 1 685 2 623
Mimořádný hospodářský 
výsledek - 1 685 -2 623

Hospodářský výsledek - 1 835 3 168
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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 2002. 

 

12. Zpráva představenstva 
 

12.1   Slovo předsedy představenstva 
 

Vá�ení přátelé, 
 
 rok 2002 začal valnou hromadou, na které představenstvo, ve snaze zkvalitnit 
informovanost členů, zavedlo pravidelné přehledy činnosti představenstva za uplynulé 
období. Na této valné hromadě také do�lo k volbě představenstva na základě vypr�ení 
mandátu. Nově zvolené představenstvo  názorově i fakticky vychází z trendů daných interním 
materiálem připraveným v polovině roku 2001, ve kterém kritizuje některé nedostatky  a 
navrhuje koncepci rozvoje na roky 2001 - 2005..  

Tak jako v  předchozím roce pokračovaly intenzivní práce na přechodu 
k distribuovanému systému více registrátorů. Na základě oslovení největ�ích konzultantských 
firem byla renomované firmě Deloitte and Touche  zadána studie proveditelnosti systému se 
sdíleným registrem a více registrátory v podmínkách domény .cz.  Tato studie, kromě shrnutí 
základních po�adavků na systém a analýzu rizik při jeho zavádění, obsahovala i návrh 
zadávací dokumentace pro veřejnou soutě� a pořadí kritérií pro vyhodnocení. Na základě této 
dokumentace byla vyhlá�ena veřejná soutě� na realizátora a provozovatele  systému. Byl 
stanoven přesný harmonogram činností, který měl postihnout v�echny aktivity při vývoji 
nového systému a také plně respektovat podmínky smluv uzavřených na současný provoz a 
bezpečný přechod na nový systém. V několika setkáních s novináři jsme se sna�ili vysvětlit 
veřejnosti, co tato změna obná�í, jaké má milníky a jaké bude mít dopady na veřejnost.  
Výsledky veřejné soutě�e byly plně pou�itelné pro nalezení vhodného kandidáta a po 
schválení valnou hromadou byla s vítězem soutě�e, firmou Pragonet, a.s., v závěru roku 
podepsána smlouva. Implementační práce na distribuovaném systému více registrátorů tak 
mohly začít.  
 V březnu zavedlo představenstvo nové opatření zaměřené proti spekulantům, které 
spočívalo v tzv. speciálních �ádostech. Upřednostněním zaplacených �ádostí před �ádostmi, u 
kterých vypr�ela lhůta pro zaplacení, se podařilo omezit mo�nost opakovaně, bezplatně, a tím 
i často anonymně, blokovat domény. 
 Na jaře se také uskutečnila mimořádná aukce domén druhé úrovně, je� byly uvolněny 
na základě blokace předchozími pravidly a důvod jejich� blokace ji� pominul. Výnos této 
aukce po odečtení nákladů byl plně převeden na konto Paraple.  Vzhledem k tomu, �e 
současná pravidla ji� neomezují volbu domény druhé úrovně, se podobná aukce ji� nikdy 
nebude opakovat. 
 V tomto roce byl také ře�en dlouhodobý dluh CZ.NICu vůči veřejnosti, kterým je 
podpora veřejně prospě�ných činností, tak jak je deklarována ve stanovách. Byla vypracována 
pravidla pro rozdělování prostředků a vyhlá�ena soutě� o získání podpory projektů. Současně 
s podporou veřejně prospě�ných projektů byla také velmi operativně věnována částka půl 
milionu korun na pomoc obci �těchovice na obnovu po letních záplavách. Vítězné projekty 
jsou sledovány a� do fáze finalizace, celý proces bude následně vyhodnocen a podle něj 
budou nastavena nová pravidla pro pří�tí období.  
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 V průběhu roku se také ukázalo, �e je značně riskantní plně se spoléhat na 
dodavatelské vztahy, eventuálně outsourcing, a �e sdru�ení by mělo v základních činnostech 
mít úplnou kontrolu nad prostředky, je� jsou klíčové pro správnou funkci Internetu v ČR. Do 
koncepce dal�ího fungování soustavy  jmenných serverů byla přijata zásada plné autonomie a 
provozní nezávislosti na provozovateli těchto prostředků. Tento proces bude plně dokončen 
při přechodu na distribuovaný systém více registrátorů. Technicky bude systém primárních 
jmenných serverů umístěn ve vlastním autonomním systému (AS) s vlastními IP adresami. 
Tento AS bude  připojen na dva na sobě nezávislé internetové poskytovatele a bude mít 
lokální výměnu provozu se subjekty sdru�enými v NIX.CZ.  
 Představenstvo na základě regulérního výběru změnilo také PR agenturu tak, aby 
prezentace sdru�ení na veřejnosti byla efektivněj�í a účinněj�í. Novou PR agenturou se stala 
ELISA EMC Group s.r.o., která převzala pravidelný monitoring médii, začala organizovat 
komunikační strategii sdru�ení a v závěru roku vydala publikaci o činnosti a poslání sdru�ení 
CZ.NIC. . 
 Pro účely věrného zobrazování skutečnosti v účetnictví bylo přistoupeno k časovému 
rozli�ování příjmů a nákladů. V této oblasti byla také objasněna jako správná sní�ená sazba 
daně z přidané hodnoty pro registraci doménových jmen. 
 Představenstvo také soustavně formou upřesňování stanov ře�ilo problém 
zkvalitňování členské základny tak, aby sdru�ení bylo schopno nejen plnit zásadní funkci 
v infrastruktuře celosvětového Internetu, ale také bylo chápáno jako dostatečně stabilní a silné 
a tím ospravedlnilo my�lenku samosprávy v této klíčové oblasti. 
 V bě�né ka�dodenní agendě probíhalo průbě�né či�tění databáze Centrálního Registru 
a vzhledem k zářijové změně telefonních čísel organizované Českým Telecomem se také 
jevilo jako nezbytné. Správné údaje v databázi posilují jistoty zákazníků  v dr�ení 
doménových jmen a tato zásada musí být také průbě�ně vy�adována od veřejnosti formou 
působení ve sdělovacích prostředcích.  
 Ve snaze přispět k efektivnímu ře�ení sporů navázalo představenstvo kontakt se 
Soudcovskou unií, která uvítala na�i iniciativu. Byla dohodnuta řada seminářů, které by měly 
přinést lep�í informovanost o doménových jménech a tím kvalitněj�í a rychlej�í ře�ení sporů. 
První semináře proběhnou v následujícím roce. 

Dal�ím důle�itým úkolem bylo také navázání komunikace  s vládou. Představenstvo 
udělalo v�echny potřebné kroky k tomu, aby jeho koncepce byla známa příslu�nému 
ministerstvu a aby u něj nalezlo podporu v základních principech své činnosti. Nadále hodlá 
konzultovat  zásadní kroky a změny ve sdru�ení CZ.NIC s Ministerstvem informatiky tak, 
aby panovala shoda mezi centrálním registrem, vládou a lokální internetovou komunitou. Rok 
2002 byl rokem velmi �akčním�, pokud jde o  mno�ství a obsah vykonaných činností přičem� 
po�adavky na práci ve sdru�ení byly pro pří�tí roky nastaveny velmi vysoko.  Nikdo si ji� 
nedovede představit realizaci činností a pomoc představenstvu bez úzkého vztahu s členskou 
základnou formou pracovních seminářů k předem definovaným tématům. Myslím, �e není 
třeba nikoho přesvědčovat o faktu, �e jen řádnou činností sdru�ení bude zabezpečena nová 
kvalita, kterou  Internet přiná�í společnosti. 

 
                                                                      Děkuji 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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12.3   Postavení na trhu 
 

Správce národní domény z podstaty věci musí být jediný. Registrátorů v�ak mů�e 
vedle sebe pracovat více. Proto sdru�ení přijalo koncepci zavedení systému více 
registrátorů. Práce na tomto projektu byly v prosinci roku 2002 zavr�eny vyhlá�ením 
výsledků veřejné obchodní soutě�e na dodávku systému pro �Decentralizovanou 
správu národní domény .cz�. 
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