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1.

Základní charakteristika 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 vedeno pod týmž číslem na odboru občanskoprávních agend
Magistrátu hlavního města Prahy.
Sídlo sdružení: Lužná 591, 160 00 Praha 6.
IČ:
67985726
DIČ:
006-67985726
Telefon:
+420 235 355 309
Fax:
+420 220 121 184
e-mail:
info@nic.cz
URL:
http://www.nic.cz

1.1 Změny v členské základně v průběhu roku 2003
Noví členové
Název
Unie vydavatelů
KRAXNET s.r.o.
IPEX a.s.
Web4U s.r.o.
EXPLORER a.s.
NextiraOne Czech s.r.o.

IČO
15887081
26460335
45021295
26058774
26726653
26175738

Od
1.3.2003
1.3.2003
1.10.2003
1.10.2003
1.12.2003
1.12.2003

Ukončené členství
Název
DATAC spol. s r.o.
GTS Czech Com s.r.o.
NetForce spol. s r.o.

IČO
00550001
61852279
64575951

K datu
31.12.2003
31.12.2003
31.12.2003

1.2 Stav členské základny k 31.12.2003
Název
CESNET, z.s.p.o.
KPNQWEST Czechia s.r.o.
IBM Česká republika spol. s r.o.
EUROWEB CR, spol. s r.o.
ČESKÝ TELECOM, a.s.
InWay, a.s.
CZECH ON LINE, a.s.
Equant Czech Republic s.r.o.
GTS CZECH a.s.
NEXTRA CR s.r.o.
ICZ a.s.
BT (Worldwide) Limited, org.slož.
AliaWeb spol. s r.o.

CZ.NIC z.s.p.o.

IČO
63839172
48538701
14890992
48591319
60193336
25135198
63080150
49620037
63999501
25683691
25145444
70802025
26117363
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Název
Pragonet, a.s.
Zoner software, s.r.o.
Aliatel a.s.
IGNUM s.r.o.
GLOBE INTERNET, s.r.o.
Qnet CZ s. r. o.
IBA Chomutov s. r. o.
Unie vydavatelů
KRAXNET s.r.o.
IPEX a.s.
Web4U s.r.o.
EXPLORER a.s.
NextiraOne Czech s.r.o.

IČO
61059382
49437381
61058904
26159708
25115804
25518097
64051641
15887081
26460335
45021295
26058774
26726653
26175738
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2.

Poslání sdružení

2.1 Činnost sdružení
• Sdružení definuje pravidla pro přidělování doménových jmen pod doménou nejvyšší
úrovně CZ, průběžně tato pravidla aktualizuje a vytváří mechanismy pro zabezpečení
jejich dodržování.
• Sdružení zastupuje nejvyšší doménu CZ při koordinaci národních a regionálních
registrářů a standardizačních institucí.
• Sdružení podporuje v souladu se schválenou koncepcí činnosti sdružení obecně
prospěšné projekty a činnosti vztahující se k činnosti sdružení pod podmínkou, že se
jedná o projekty otevřené všem zájemcům a že projekty, příspěvky na ně a jejich
výsledky jsou pravidelně zveřejňovány.
2.2 Předmět podnikání sdružení
• Sdružení zajišťuje registraci doménových jmen druhé úrovně pod doménou nejvyšší
úrovně CZ
• Dále sdružení zajišťuje provoz jmenných serverů pro doménu CZ.

3.

Vybrané finanční ukazatele
(tis.Kč)
Rok
Výnosy
Náklady
HV po zdanění

1999
32 396
29 616
2 780

2000
94 033
87 248
6 785

2001
117 904
114 736
3 168

2002
83 359
85 194
- 1 835

2003
140 712
140 288
424

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

4.

Statutární orgány v roce 2003

4.1 Představenstvo
Představenstvo mělo následující složení:
1.1.2003 – 25.11.2003 RNDr.Petr Král
předseda
Ing.Pavel Rosendorf
místopředseda
Ing.Pavel Hrdlička, Ing.Tomáš Maršálek,
Ing.Jiří Orság
členové
25.11.2003– 31.12.2003 RNDr.Petr Král
předseda
Ing.Tomáš Maršálek
místopředseda
Mgr.Ondřej Filip, Ing.Jiří Orság členové

CZ.NIC z.s.p.o.
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4.2 Dozorčí rada
1.1.2003 – 7.11.2003

Ing.Michael Macek
Bc.Michal Krsek, Ing.Jiří Kysela
7.11.2003– 25.11.2003 Ing.Michael Macek
Ing.Jiří Kysela
25.11.2003–31.12.2003 Ing.Michael Macek
Ing.Jiří Kysela, Mgr.Jan Redl

5.

předseda
členové
předseda
člen
předseda
členové

Zaměstnanci
Na začátku roku 2003 pracovali ve sdružení 3 zaměstnanci na plný úvazek, na konci
roku 5 zaměstnanců.

6.

Vývoj počtu zaregistrovaných doménových jmen druhé
úrovně pod doménou .cz
Počty doménových jmen 2.úrovně pod .cz

(stav na konci měsíce)
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počet domén v DNS

12

2
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zdroj: www.nic.cz/statistiky

Komentář ke grafu:
Počet registrovaných doménových jmen – až do 15.9.2003 se do tohoto údaje
započítávaly i ty úspěšné žádosti o registraci, které čekaly na úhradu registračního
poplatku. Po změně pravidel k 15.9.2003 je doménové jméno zaregistrováno až po
zaplacení registračního poplatku. Rozdíl hodnot obou křivek v období 01/2002 –
9/2003 s určitou mírou nepřesnosti zobrazuje počty domén, které opakovaně
obsazovali spekulanti bez úhrady registračního poplatku. Drželi však doménová
CZ.NIC z.s.p.o.
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jména, o která nebyl zájem, neboť ke konci roku 2003 nevzrostl enormně počet
nových registrací. Navíc v té době fungovaly tzv. speciální žádosti, jejichž pomocí
mohli žadatelé obsazená doménová jména získat.
Počet domén v DNS – je podmnožinou registrovaných domén, u nichž proběhly
úspěšně technické testy. Od 1.2.2002 je podmínkou navíc i uhrazení registračního
poplatku. To vysvětluje pokles hodnot v březnu a dubnu 2002. V centrální databázi je
v průměru asi 2,5 tisíce zaregistrovaných doménových jmen, u kterých držitel nesplnil
podmínky technických testů a tudíž nejsou v DNS.

7.

Decentralizovaná správa domény .cz (DSD)

7.1 Dodavatel služby DSD
Na základě veřejného výběrového řízení byl vybrán (a schválen valnou hromadou
19.12.2002) dodavatel Pragonet a.s.
7.2 Náběh systému DSD
Náběh systému byl z provozních důvodů rozdělen do dvou částí.
K 15.9.2003 bylo nasazeno nové programové vybavení a všechna doménová jména
byla převedena do stavu „dočasně v LRR“. Jednalo se o 219 679 zaregistrovaných
domén. Převedeny byly i návazné údaje o subjektech a kontaktních osobách.
13.10.2004 byli do procesu DSD zapojeni registrátoři. K tomuto dni podepsalo
smlouvu se sdružením CZ.NIC 8 registrátorů. Na základě ustanovení pravidel
registrace o náběhu DSD bylo ke dni zahájení DSD automatizovaně převedeno pod
registrátory 26 291 doménových jmen. Vývoj počtu převedených doménových jmen
pod registrátory ukazuje následující graf.
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Na konci roku 2003 byl stav migrace doménových jmen k registrátorům:
Domény dle registrátorů 31.12.2003

registrátoři

78,17%

dočasně v LRR
20,46%
LRR 1,37%

7.3 Seznam registrátorů k 31.12.2003
Czech On Line, a.s.
ČESKÝ TELECOM, a.s.
GENERAL REGISTRY, s.r.o.
GLOBE INTERNET, s. r. o.
ha-vel family s.r.o.
IGNUM, s.r.o.
INTERNET CZ, a.s.
Inway, a.s.
IPEX a.s.

8.

KRAXNET s.r.o.
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.
LRR (provozuje CZ.NIC)

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:

2003

Aktiva celkem

95 486

Pohledávky za upsané vl. jmění
Stálá aktiva
Nehmotný majetek
Hmotný majetek
Finanční investice
Cenné papíry
Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Finanční majetek
Ostatní aktiva

10.

2002
77 507 Pasiva celkem

8 627

450

8 627

450

45 182

27 976

390
44 792
41 677

- 1 366
29 342
49 081

2002
77 507

8 051

8 761

7 627

17 104

2 132
8 464
- 1 835
11 626

17 104

11 626

70 331

57 120

Výkaz zisku a ztrát
(tis. Kč)
Rok
Výkony a prodej
Z toho tržby za prodej
Změna stavu vnitř.v.??
Aktivace
Výkon. spotřeba a náklady
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Odpisy majetku
Zúčtování rezerv
Jiné provozní výnosy
Jiné provozní náklady
Provozní hospodářský výsledek
Jiné finanční výnosy
Jiné finanční náklady
Hospodářský výsledek
z finančních operací
Hospodářský výsledek za běžnou
činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Mimořádný hospodářský
výsledek
Hospodářský výsledek

CZ.NIC z.s.p.o.

Vlastní jmění
Základní jmění
Kapitálové fondy
Fondy tvořené ze zisku
Hosp. výsledek minulých let
Hosp. výsledek účetního období
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry
Ostatní pasiva

2003
95 486

2003
139 805
139 805

2002
82 302
82 302

127 252
12 553
6 951
2 440

77 426
4 876
4371
578

463
394
69
443
685

225
381
-156
832
753

- 242

79

2 989

- 150

2 565

1 685

2 565
424

- 1 685
- 1 835
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11.

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 2003.

12.

Zpráva představenstva

12.1 Slovo předsedy představenstva
Vážení přátelé,
rok 2003 byl ovlivněn velkou provozní změnou - realizací projektu
„Decentralizované správy domény nejvyšší úrovně .cz“ (dále jen projekt DSD). Tento
projekt vznikl jako odpověď na požadavek členů a uživatelů zavést i v této činnosti tržní
vztahy. Tím CZ.NIC srovnal náskok vyspělých zemí, kde byly podobné projekty
zavedeny před dvěma až třemi roky. Součástí našeho řešení, které vyplývá z našich a
zahraničních zkušeností, je vytvoření zvláštního registrátora LRR, realizujícího na
ostatních registrátorech nezávislé fungování ochranné lhůty před zrušením domény a
službu sítě poslední záchrany v případě ukončení činnosti registrátora. Na konci roku
2002 po schválení valnou hromadou byla podepsána smlouva s realizátorem a
provozovatelem projektu DSD, společností Pragonet, a.s. Byl ustaven řídící výbor ze
členů představenstva a odpovědných pracovníků dodavatele a stanoven přesný
harmonogram prací tak, aby byl splněn termín spuštění provozního režimu projektu 15.
10. 2003. Řídící výbor se scházel v intervalech daných etapami harmonogramu
zpravidla jednou do měsíce. Hlavním úkolem řídícího výboru byla kontrola a
připomínkování materiálů projektu, upřesňování požadavků na provozní standardy a
mechanismy, ochrana zájmů zadavatele při vývoji projektu.
Další nezbytnou součástí projektu bylo vytvoření smluvních dokumentů a
provozních pravidel. Na základě nového ekonomického modelu byly vytvořeny
obchodní podmínky pro registrátory, nová pravidla registrace a komunikace pro
doménu .cz a pro LRR. Byly připraveny smlouvy s registrátory a s ohledem na analýzu
ekonomického modelu a scoring budoucích registrátorů byly navrženy ceny mezi
CZ.NIC a registrátory a mezi sdružením CZ.NIC a zákazníky LRR. Všechny tyto
dokumenty byly konzultovány s příslušnými vládními institucemi tak, aby náběh
systému přinesl držitelům domén co nejméně problémů a nevznikla hned zpočátku
nedůvěra v účelnost této změny. Do dokumentů byly zapracovány také zásady pro práci
s osobními údaji na základě konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů.
Pravidelně bylo se stavem projektu seznamováno i Ministerstvo informatiky na úrovni
náměstka ministra.
Podle koncepce schválené v předchozích obdobích probíhala komunikace
s předsedou ČTÚ o dalších plánech sdružení, zvláště pak o nabídce spolupráce na
projektu ENUM. Tento projekt se rozbíhá v řadě vyspělých zemí. V roce 2003 proběhla
delegace národní domény ENUM na servery CZ.NICu.

CZ.NIC z.s.p.o.
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Při instalaci nového hardwaru pro projekt DSD byla realizována provozní
nezávislost na poskytovateli služeb a konektivitě pro DNS servery tak, jak bylo
navrženo a plánováno v minulém roce.
V polovině roku bylo přistoupeno k výběru registrátorů. S ohledem na otevřenost
hospodářské soutěže a s použitím pečlivě sestavených kritérií tak na začátku zkušebního
provozu bylo akreditováno třináct registrátorů.
Vlastní spuštění systému bylo poznamenáno maximálním úsilím všech
zúčastněných, což vedlo k nedostatečně efektivnímu a srozumitelnému informování
veřejnosti. Důsledkem bylo překvapení zákazníků nad rozsahem změn a pocit nejistoty
ohledně držení již registrovaných domén. K problému také přispělo rozhodnutí členů
sdružení omezit prostředky na informování veřejnosti o nastávajících změnách formou
PR. Na valné hromadě dne 16.9. 2003 byla odmítnuta koncepce informování veřejnosti
formou TV spotu jako finančně náročná. Bohužel tento výpadek nebyl dostatečně
kompenzován vlastní PR aktivitou nově vzniklých registrátorů. Nutno konstatovat, že i
přes tyto problémy nevznikla nikomu újma na jeho právech držet domény. Někteří
členové sdružení na situaci s informováním veřejnosti reagovali návrhem na odvolání
představenstva a proto na Valné hromadě dne 25. 11. 2003 navrhli zařadit bod odvolání
a následné volby nového představenstva. Výsledkem bylo nové představenstvo složené
ze třech původních členů, jednoho nového člena, jedno místo zůstalo neobsazené.
I přes tuto nepříjemnou situaci je potřeba přiznat, že projekt byl značně náročný
na manažerské a organizační schopnosti těch, kteří projekt vedli. Při hodnocení celého
projektu po stránce provozní a funkční je nutno s odstupem času říci, že se nevyskytly
vážnější problémy. Jako správné se prokázaly některé kvalitativní a kvantitativní
odhady o chování systému, například v množství registrátorů a počtu uživatelů záměrně
pobývajících v LRR. Průběh přechodu na decentralizovaný systém správy domény .cz
s výjimkou informovanosti veřejnosti byl taktéž pouze s drobnými problémy. Jejich
výskyt je však při složitosti a rozsahu celého systému pravděpodobný..
Pochopitelně rok 2003 neznamenal jen realizaci projektu DSD a sdružení žilo
celou řadou dalších problémů. Alternativní řešení sporů o doménová jména bylo zadáno
renomované firmě CEAG a na základě jejich práce vznikl koncept ADR, který bude
realizován v roce 2004. CZ.NIC se také aktivně účastnil osvětové činnosti a seznamoval
posluchače na různých seminářích s problematikou doménových jmen. Za pozornost stál
seminář pořádaný spolu se Softwarovými novinami „Jeden svět domén“. Ve spolupráci
se Soudcovskou unii byl uspořádán seminář pro soudce o problematice domén,
postupech registrace, evidenci držitelů domén a technickém dopadu požadavků na
ochranu práva ve vztahu k doménovému jménu. Dále se CZ.NIC aktivně účastnil na
seminářích pořádaných v krajských městech o problematice e-governmentu. CZ.NIC
spolupracoval na organizaci soutěže “IT projekt roku“ v pozici partnera soutěže.
CZ.NIC také uspořádal několik tiskových konferencí, aby ozřejmil přípravy a dopad
systému DSD na veřejnost.
Sdružení dále pracovalo na rozšiřování a zkvalitňování své členské základny tak,
aby bylo důvěryhodným partnerem všem, kterým záleží na stavu Internetu v České
republice. Sdružení je především povinno zajišťovat stabilitu jmenných služeb, které
jsou klíčovou součástí národní infrastruktury a prokazatelnost a spolehlivost evidence
vztahů k doménovým jménům. Bez ohledu na náš názor jsou dnes doménová jména
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klíčovým a samozřejmě fungujícím základem podnikání, rozsahem řádově převyšujícím
celkový obrat registračních služeb. K tématice členství se konalo mnoho pracovních
setkání se členy, byli angažováni odborníci na korporátní uspořádání a v neposlední řadě
představenstvo strávilo mnoho hodin diskuzemi o této problematice. Výsledek bohužel
neodpovídá vynaložené námaze a budeme se touto věcí muset zabývat i v příštím
období.
Do sdružení vstoupilo v roce 2003 šest nových členů a GTS Czech, a.s. se vzdalo
na základě výzvy představenstva dvou hlasů s platností od roku 2004.
V průběhu podzimu bylo sdružení na základě podnětu vyzváno ÚOHS
k písemnému a posléze i ústnímu zodpovězení otázek o postavení registrátorů a jejich
podmínek ve vztahu k CZ.NIC. Správní řízení však nebylo zahájeno.
Sdružení také v roce 2003 pracovalo v souladu se svou koncepcí na nových
projektech. Je potřeba se zmínit o projektu ENUM, kde v roce 2003 byla zadána úvodní
a přehledová studie o stavu ENUM v okolních zemích. Aktivně se CZ.NIC podílel na
projektu EURID o smlouvě o správě domény .eu, kde se CZ.NIC účastní jako
přidružený člen. Projekt IDN byl z kapacitních důvodů přesunut do příštího roku.
Závěrem bych rád odvážně řekl, že rok 2003 bude jedním z mála roků v životě
sdružení znamenajících výrazný posun nejen v oblasti služeb, ale i z úhlu pohledu na
CZ.NIC z hlediska veřejnosti a sebereflexe členů o úloze a začlenění sdružení v rámci
naší Internetové společnosti.
Děkuji za pozornost
Petr Král

12.2 Vývoj tržeb
Vývoj tržeb z registrace a z obnovení registrace dle jednotlivých let:
Následující graf vyjadřuje růst tržeb sdružení za registraci a prodloužení registrace
dle jednotlivých let. Hodnota v roce 2002 byla ovlivněna zahájením časového
rozlišování výnosů a jim odpovídajících nákladů. Údaj za rok 2003 již ovlivňuje
snížení příjmu sdružení v případě, že doménové jméno je převedeno pod
komerčního registrátora.
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tržby z registrace a z prodloužení registrace
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12.3 Postavení na trhu
Správce národní domény musí být z podstaty věci jediný. Registrátorů však může
vedle sebe pracovat více. Proto sdružení v průběhu roku 2003 zapojilo do správy
národní domény .cz komerční registrátory (detaily viz kap. 7.3). Ve spolupráci
s nimi dbá o to, aby držitelé doménových jmen se mohli stoprocentně spolehnout na
fungování české národní internetové domény.
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