
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

     
 

 
 
 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
2004



1. Úvodní slovo předsedy představenstva 
 
Vá�ené dámy, vá�ení pánové, 

 
na úvod bych rád připomněl, �e rok 2004 znamenal pro sdru�ení CZ.NIC pětileté výročí 

od zalo�ení a začátku jeho působení jako správce národní domény .CZ. 
 

Za dobu své existence sdru�ení CZ.NIC zaznamenalo několik významných milníků a 
posunů vpřed. Tyto změny se projevily v mnoha odvětvích. V organizační oblasti do�lo 
k roz�íření členské základny, ke změnám v představenstvu na postu předsedy a místopředsedy a 
také ke změně ve výkonném managementu sdru�ení.  

Představenstvo po své personální obměně schválilo sní�ení poplatků s účinností k 1. 5. 
2005 pro registrátory, a tím nepřímo i pro koncové u�ivatele. Jedná se o sní�ení ročního 
pau�álního poplatku pro registrátory za údr�bu a provoz komunikačního kanálu a zaji�tění funkcí 
centrálního registru ze 150.000 Kč na 116.700 Kč, dále sní�ení registračního poplatku ze 400 Kč 
na 300 Kč a sní�ení ročního poplatku z  600 Kč na 500 Kč. Věřím, �e trend sni�ování poplatků 
bude pokračovat i v následujících letech.  

V průběhu roku vzrostl počet registrovaných domén .cz, meziroční nárůst jejich počtu 
následuje evropský průměr. Za rok 2004 byl tento nárůst zhruba 17%. Počet domén v LRR klesl 
pod hodnotu 1000, co� signalizuje neúčelnost provozu LRR do budoucna a zru�ení funkce LRR 
jako registrátora a ponechání funkce pouze záchranné sítě.  

V legislativní oblasti byla s účinností od 1. 8. 2004 zavedena nová pravidla registrace 
doménových jmen v doméně .cz,  jejich� součástí je i souhlas s platným zněním pravidel a postup 
ře�ení sporů prostřednictvím Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 
Agrární komoře České republiky.  

Během celého roku představitelé sdru�ení CZ.NIC spolupracovali s významnými 
organizacemi jak v České republice, tak i v zahraničí. V České republice bych rád vyzdvihl 
spolupráci s Ministerstvem informatiky a Českým telekomunikačním úřadem, v mezinárodním 
měřítku jsou to jednání v rámci organizací ICANN a CENTR. Na podzim roku 2004 do�lo 
k podpisu smlouvy mezi Evropskou komisí a sdru�ením EURid (správcem domény .eu), jeho� je 
CZ.NIC členem. Tímto aktem dojde k urychlení celého procesu nastartování registrací domén 
.eu.  

Sdru�ení CZ.NIC se účastnilo různých projektů, v polovině roku byl spu�těn projekt F-
ROOT anycast, jeho� provoz přispívá ke zvý�ení stability jmenné slu�by v internetu. V rámci 
projektu ENUM bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého se přihlásil pouze jeden zájemce, a 
sdru�ení CZ.NIC se poté rozhodlo výběrové řízení zru�it a projekt přesunout na rok 2005. 
Sdru�ení CZ.NIC také iniciovalo projekt IDN a byl proveden průzkum jak u veřejnosti, tak i u 
odborných organizací ohledně předbě�ného zájmu o tento projekt. Průzkum ukázal, �e více jak 
76 % dotázaných nemá o tuto slu�bu zájem. Proto byl tento projekt odlo�en s tím, �e situace 
problematiky IDN bude i nadále monitorována s mo�ností kdykoliv tento projekt opět otevřít.  
  

Vý�e uvedené události  jsou výčtem těch, které osobně pova�uji za stě�ejní pro rok 2004. 
Pro následující období pokládám za důle�ité změny sdru�ení CZ.NIC v organizační oblasti a 
přechod struktury sdru�ení na komorový systém. Dal�ím důle�itým úkolem bude provést a 
vyhodnotit analýzu technického provozu pronájmem tj. outsourcingem nebo zvolit přechod na 
systém vlastních zaměstnanců a vytváření know-how, které bude uchováváno uvnitř sdru�ení. 
V neposlední řadě rovně� hodlám zachovat trend zlevňování domén na principu neziskové 
organizace. 
 
     Ing. Tomá� Mar�álek, předseda představenstva  
 



 
2. 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. 
Nyní je vedeno pod tým� číslem u odboru občanskosprávních agend Magistrátu hlavního 
města Prahy.  
 
Sídlo sdru�ení: Lu�ná 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 
 
 
2.1 Změny v členské základně v průběhu roku 2004 
 
Noví členové 
 

Název IČ Od 

Software602 a. s. 63078236 1.4.2004

SkyNet a. s. 25346687 1.4.2004

Internet Info, s. r. o. 25648071 1.4.2004

AUDITEL, s. r. o. 26775034 1.4.2004

CP Online, a. s. 26288311 1.7.2004



 
2.2.Stav členské základny k 31. 12. 2004 
 

Název IČ 

Aliatel a. s. 61058904

AliaWeb, spol. s. r. o. 26117363

AUDITEL, s. r. o. 26775034

BT Limited, organizační slo�ka 70802025

CESNET, z. s. p. o. 63839172

CP Online, a. s. 26288311

CZECH ON LINE, a. s. 63080150

ČESKÝ TELECOM, a. s. 60193336

Equant Czech Republic s. r. o. 49620037

EUROWEB Czech Republic, spol. s. r. o. 48591319

EXPLORER a. s. 26726653

GLOBE INTERNET, s. r. o. 25115804

GTS CZECH a. s. 63999501

IBA Chomutov s. r. o. 64051641

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

ICZ a. s. 25145444

IGNUM s. r. o. 26159708

Internet Info, s. r. o. 25648071

InWay, a. s. 25135198

IPEX a. s. 45021295

KPNQWEST CZECHIA s. r. o. 48538701

KRAXNET s. r. o. 26460335

NextiraOne Czech s. r. o. 26175738

NEXTRA Czech Republic, s. r. o. 25683691

Qnet CZ s. r. o. 25518097

SkyNet, a. s. 25346687

Software602 a. s. 63078236

T-Systems PragoNet, a. s. 61059382

Unie vydavatelů 15887081

Web4U s. r. o. 26058774

ZONER Software, s. r. o. 49437381



 
 

3. Poslání sdru�ení 
 
3.1. Činnost sdru�ení 
� Sdru�ení je správcem nejvy��í úrovně (ccTLD) .CZ. 
� Činnost sdru�ení je realizována prostřednictvím podnikatelské činnosti sdru�ení. 
 
3.2. Předmět podnikání sdru�ení 
� Sdru�ení definuje pravidla registrace doménových jmen pod doménou nejvy��í úrovně 

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

� Zaji�ťuje registraci doménových jmen druhé úrovně pod doménou nejvy��í úrovně .CZ. 
� Zaji�ťuje provoz jmenných serverů pro doménu .CZ 
� Zastupuje nejvy��í doménu .CZ při koordinaci národních a regionálních registrářů a 

standardizačních institucí. 
� 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. 

 
4. Vybrané finanční ukazatele 

 
(v tisících Kč)  

ROK 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

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

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

HV po zdanění 2 780 6 785 3 168 -1 835 424 -2 037
 
Pozn.: V roce 2004 do�lo k opravě účtování časového rozli�ování nákladů za rok 2002 a 
2003. V důsledku toho byla na tyto roky podána Dodatečná daňová přiznání. V roce 2002 
bylo zru�eno vytvořené časové rozli�ení nákladů ve vý�i + 48 066 tis. Kč (náklady se 
zvý�ily). V roce 2003 bylo zru�eno vytvořené časové rozli�ení nákladů ve vý�i + 40 970 
tis. Kč a dále bylo zru�eno čerpání časového rozli�ení nákladů, vytvořeného v roce 2002 
ve vý�i � 48 040 tis. Kč (celkem se tedy náklady v tomto roce sní�ily o 7 070 tis. Kč).  
 
 

5. Slo�ení orgánů sdru�ení 
 

5.1. Představenstvo � statutární orgán sdru�ení 
 
Aktuální slo�ení představenstva od 9. 12. 2004 do 31. 12. 2004. 
 
� Ing. Tomá� Mar�álek (*1970) 

předseda představenstva 
� Mgr. Ondřej Filip (*1977) 

místopředseda představenstva 
� JUDr. Marek Anto� (*1979) 
člen představenstva 

� Mgr. Karel Taft (*1971) 
člen představenstva 

� Bc. Michal Krsek (*1974) 



člen představenstva 
 

Jménem sdru�ení jedná a podepisuje představenstvo, a to nejméně dva jeho členové společně, 
přičem� jedním z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva. 
 
Na valné hromadě sdru�ení dne 9. 12. 2004 byli zvoleni Ing. Tomá� Mar�álek, JUDr. Marek 
Anto� a Bc. Michal Krsek. 
 
 
1. 1. 2004 � 25. 3. 2004 
� RNDr. Petr Král � předseda představenstva 
� Ing. Tomá� Mar�álek � místopředseda představenstva 
� Ing. Jiří Orság, CSc. � člen představenstva 
� Mgr. Ondřej Filip � člen představenstva 
 
25. 3. 2004 � 9. 12. 2004  
� RNDr. Petr Král � předseda představenstva 
� Ing. Tomá� Mar�álek � místopředseda představenstva 
� Ing. Jiří Orság, CSc. � člen představenstva 
� Mgr. Ondřej Filip � člen představenstva 
� Mgr. Karel Taft � člen představenstva 
 
Dne 25. 3. 2004 byl na valné hromadě sdru�ení zvolen jako pátý člen představenstva Mgr. 
Karel Taft.  
Dne 22. 11. 2004 rezignovali na funkci člena představenstva RNDr. Petr Král a Ing. Jiří 
Orság, CSc., dne 9. 12. 2004 rezignoval Ing. Tomá� Mar�álek. 
 
 
5.2. Dozorčí rada sdru�ení 
 
Slo�ení  od 1.1.2005 do 31. 12. 2004 

� Ing. Michael Macek, předseda dozorčí rady 
� Ing. Jiří Kysela, člen dozorčí rady 
� Mgr. Jan Redl, člen dozorčí rady 
 
 
 

6. Lidské zdroje 
 
Na začátku roku 2004 pracovalo ve sdru�ení 5 zaměstnanců na plný úvazek, na konci roku 
2004 pak 4 zaměstnanci.  
 



 
7. Vývoj počtu zaregistrovaných doménových jmen druhé úrovně pod doménou .cz 
 
 

Vývoj počtu zaregistrovaných domén v .CZ (stav na konci měsíců)
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Počet registrovaných domén: a� do 9/2003 se do uvedeného údaje započítávaly i ty �ádosti o 
registraci, které čekaly na úhradu registračního poplatku. Po změně pravidel k 15.9.2003 je 
doménové jméno registrováno a� po zaplacení registračního poplatku. 
 
Počet domén v DNS: je podmno�inou registrovaných domén, u nich� úspě�ně proběhly 
technické testy. V centrální databázi je průměrně registrováno okolo 3 000 doménových jmen, u 
kterých dr�itel nesplnil podmínky technických testů, a které tudí� nejsou v DNS. 
 
Rozdíl obou hodnot v období od r. 2002 do 9/2003 s určitou mírou nepřesnosti zobrazuje počty 
domén, které opakovaně registrovali spekulanti bez úhrady registračního poplatku. Dr�eli v�ak 
doménová jména, o která vesměs nebyl zájem, neboť ke konci roku 2003 nebyl zaznamenám 
enormní nárůst registrací. V průběhu roku 2004 byl zaznamenán pravidelný růst počtu 
registrovaných domén. 

 
8. Decentralizovaná správa domény .CZ 
 
V průběhu roku 2004 probíhal úspě�ný provoz Decentralizovaného systému správy domény .CZ. 
Do�lo ke stabilizaci počtu registrátorů a k přesunu vět�iny v minulosti registrovaných domén 
k těmto registrátorům. Zatímco k 1. 1. 2004 bylo v centrálním registru je�tě 51 334 doménových 
jmen, která neměla určeného registrátora (jednalo se o 33 % z celkového počtu registrovaných 
doménových jmen), k 31.12.2004 jich v tomto stavu zůstalo 307 (0,2 %). 
Vývoj počtu domén umístěných k registrátorům ukazuje následující graf: 
 
 
 
K 31.12.2004 byl poměr doménových jmen u registrátorů, v LRR a nezařazených následující : 



Počty domén celkem a u registrátorů 2003, 2004
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V průběhu roku 2004 dále do�lo k ukončení činnosti registrátora InWay, a. s., a k převodu 
smlouvy ze společnosti Ha-vel family, s. r. o., na sdru�ení Český registrátor, z. s. p. o. 
Aktuální seznam registrátorů k 31.12.2004 : 
 
 

Czech On Line, a. s. 
Český registrátor, z. s. p. o. 



ČESKÝ TELECOM, a. s. 
GENERAL REGISTRY, s. r. o. 
GLOBE INTERNET, s. r. o. 
IGNUM, 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. 

 
 
 
 
9. Dal�í činnost sdru�ení 

 
Projekt F-ROOT anycast 
V rámci příspěvku ke zvý�ení stability jmenné slu�by v internetu sdru�ení CZ.NIC 
zprovoznilo v listopadu 2004 v Praze, na základě smlouvy s kalifornskou společností Internet 
Systems Consortium, správcem internetového kořenového serveru �F�, zrcadlo tohoto 
serveru. V době zprovoznění se jednalo teprve o třetí instalaci zrcadla kořenového serveru v 
zemích bývalého východního bloku. Po zkonfigurování peeringů s jednotlivými poskytovateli 
připojení, sdru�enými v NIX.CZ, lokální instance kořenového serveru zkrátila průměrnou 
dobu odezvy dotazu na tento server ze 100 msec na cca 5 msec. 
 
Národní program počítačové gramotnosti Ministerstva informatiky ČR 
Cílem Národního programu počítačové gramotnosti (NPPG) je umo�nit �iroké veřejnosti 
naučit se základům práce s počítačem a internetem a pomoci překonat strach z nových 
technologií. 
NPPG je zalo�en na praktických dvouhodinových kurzech, během kterých účastníci postupně 
zvládnou za doprovodu zku�ených lektorů ovládání počítače, připojení k internetu, základy 
vyhledávání na internetu a práci s elektronickou po�tou. Na rozdíl od obdobných kurzů, 
poskytovaných komerčními subjekty, nabízí NPPG cenově dostupné kurzy určené �iroké 
veřejnosti a zejména star�í generaci, která k počítači a internetu nemá snadný přístup. 
Sdru�ení CZ.NIC přispělo v roce 2004 na NPPG částkou 2 000 000,- Kč. 

 
Registrace IDN  (Internationalized Domain Names) � doménová jména s diakritikou 
Sdru�ení CZ.NIC se v roce 2004 připravovalo na zavedení IDN do národní domény .cz. 
V rámci těchto příprav se rozhodlo provést průzkum na zji�tění zájmu o zavedení domén 
druhé úrovně s českými diakritickými znaky  mezi organizacemi aktivně působícími v České 
republice. Z celkového počtu 432 oslovených poskytlo 313 kompetentních zástupců své 
názory, z nich� mimo jiné vyplynulo, �e 76 % organizací nemá o zavedení diakritiky do 
doménových jmen zájem. Na základě tohoto průzkumu se sdru�ení rozhodlo IDN v doméně 
zatím nezavádět. CZ.NIC bude zájem o zavedení diakritiky v doméně .cz, stejně jako aktivity 
v okolních zemích a dal�ích státech EU, nadále sledovat. V případě změny současné situace 
je připraveno práce na projektu IDN obnovit. 

 



 
10. Partneři a spolupráce 

 
Sdru�ení CZ.NIC, z. s. p. o., je členem následujících organizací: 

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

CENTR  Organizace sdru�ující 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 internetových 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). 

 
Sdru�ení CZ.NIC, z. s. p. o., spolupracuje s těmito orgány státní správy:  
 
Ministerstvo informatiky České republiky (www.micr.cz)  
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz)  
 

Dále sdru�ení spolupracuje a své kroky konzultuje s ostatními zainteresovanými subjekty 
státní správy � Úřadem pro ochranu osobních údajů, Rozhodčím soudem při Hospodářské 
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.   

 



 
11. Zpráva auditora

 
Auditorská společnost NBG, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Bělehradská 18, IČ 62587358, 
číslo osvědčení Komory auditorů č. 134, provedla auditorské ověření roční účetní závěrky 
s tímto výrokem: 
  

 
 



 
12. Rozvaha 

 
(v tisících Kč)  

 
  2003 2004 

Aktiva celkem 95 486 100 982 
Stálá aktiva 8 627 6 347 
Nehmotný majetek  1 841 
Hmotný majetek 8 627 4 506 
Finanční investice    
Cenné papíry    
Obě�ná aktiva 45 182 94 251 
Zásoby    
Dlouhodobé pohledávky    
Krátkodobé pohledávky 390 880 
Finanční majetek 44 792 93 371 
Ostatní aktiva 41 677 384 
     

Pasiva celkem 95 486 100 982 
Vlastní jmění 8 051 6 014 
Základní jmění    
Kapitálové fondy    
Fondy tvořené ze zisku 7 627 7 627 
Hospodářský výsledek minulých let  424 
Hospodářský výsledek účetního 
období  -2 037 
Cizí zdroje 17 104 16 786 
Rezervy    
Dlouhodobé závazky    
Krátkodobé závazky 17 104 16 786 
Bankovní úvěry    
Ostatní pasiva 70 331 78 182 

 
 



 
13. Výkaz zisků a ztrát 

 
(v tisících Kč)  

 
  2003 2004 
Výkony a prodej 139 805 136 250 
Z toho tr�by a prodej 139 805 136 250 
Aktivace     
Výkon. spotřeba a náklady 127 252 124 497 
Přidaná hodnota 12 553 11 753 
Osobní náklady 6 951 5 923 
Odpisy majetku 2 440 4 294 
Zúčtování rezerv     
Jiné provozní výnosy 463 421 
Jiné provozní náklady 394 598 
Provozní hospodářský výsledek 3 231 1 359 
Jiné finanční výnosy 443 961 
Jiné finanční náklady 685 2 719 
Hospodářský výsledek z 
finančních operací -242 -1 758 
Hospodářský výsledek za bě�nou 
činnost 2 989 -399 
Mimořádné výnosy     
Mimořádné náklady 2 565 1 638 
Mimořádný hospodářský výsledek -2 565 -1 638 
Hospodářský výsledek 424 -2 037 

 
 
 

14. 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 2004.  
 
 



 
15. Vývoj tr�eb 

 
Následující graf ukazuje vývoj tr�eb sdru�ení za registrace a prodlou�ení registrací 
doménových jmen dle jednotlivých let. Hodnota v roce 2002 byla ovlivněna zahájením 
časového rozli�ování výnosů. Pokles výnosů v roce 2004 oproti roku 2003 je způsoben 
nastartováním decentralizované správy domény, drtivá vět�ina doménových jmen byla 
převedena ke komerčním registrátorům, kteří od sdru�ení nakupují za velkoobchodní 
ceny. 
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16. Postavení na trhu 
 

Správce národní domény musí být z podstaty věci jediný � registrátorů v�ak mů�e vedle 
sebe pracovat více, a proto jsou do správy domény zapojeni od roku 2003 komerční 
registrátoři (detaily viz. kap. 8). Ve spolupráci s nimi dbáme o to, aby se dr�itelé 
doménových jmen mohli stoprocentně spolehnout na fungování české národní internetové 
domény.  

 


