Zápis
z 13. pracovného stretnutia Komisie pre správu národnej domény .sk
zo dňa 9. decembra 2015

Prítomní:

Ján Hochmann (MF SR), Juraj Ondriš (ccTLD manažér), Miroslav Strečanský (ccTLD
manažér), Michal Hrabovec (registrátori domén), Ján Gallo (poskytovatelia
internetových služieb), Milan Csaplár (používatelia internetu)

Prizvaní:

Peter Bíro (ccTLD manažér), Milan Kokavec (MF SR), Michal Truban (registrátori
domén, Websupport), Tomáš Klempai (registrátori domén, Websupport), Tomáš
Klinka (Úrad priemyselného vlastníctva SR), Ľubomír Lukič (European Information
Society Institute)

Neprítomní:

nie

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Pravidlá poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne (návrh úpravy/doplnenia)
Alternatívne riešenia sporov (ADR) – situácia vo svete (informácia)
Zavedenie pravidiel alternatívneho riešenia sporov v národnej doméne.sk
Návrh doplnenia štatútu Komisie pre správu národnej domény .sk (ďalej len „Komisia“)
Iné

K bodu 1:
Predseda komisie Ján Hochmann otvoril stretnutie Komisie a predložil program, ku ktorému nemali
členovia Komisie žiadny návrh zmeny. Následne odovzdal slovo riaditeľovi SK-NIC P. Bírovi, ktorý
predstavil návrh nových pravidiel.
V tejto súvislosti uviedol, že návrh vychádza zo záverov 2 stretnutí s najväčšími registrátormi, ktorí
prejavili záujem o aktívnu komunikáciu, konanými v 1. a 2. kvartáli 2015, kde boli ako vzor
odporúčané najmä pravidlá domény .cz a sekundárne domény .eu. Ďalej uviedol aj, že v novembri
2015 prebehlo pripomienkové konanie zo strany týchto registrátorov, pričom ich pripomienky boli vo
väčšinovej miere zapracované. Po informovaní Komisie o štruktúre nových pravidiel povedal, že
v nových pravidlách sa oproti súčasným riešia najmä nasledovné témy:




Doména bude mať výrazne zjednodušený životný cyklus.
Doménu bude možné registrovať na 10 rokov dopredu. Zaplatiť bude možné počas celého
obdobia a nie iba v poslednom mesiaci registrácie ako doteraz.
Držiteľom bude môcť byť ktokoľvek z celého sveta, avšak musí mať doručovaciu adresu
v rámci EÚ/EHS priestoru, a to najmä z dôvodu právnej dostihnuteľnosti a doručovaniu.















Registrátorom bude môcť byť ktorákoľvek právnická osoba v rámci EÚ/EHS priestoru. Toto
vyplýva z požiadaviek európskej legislatívy a zároveň je to v súlade s požiadavkami v rámci
podmienok pre cezhraničný prenos osobných údajov.
Odstraňuje sa administratíva vo forme povinného vytvárania rámcových zmlúv s každým
klientom – rola overovania resp. garancií korektného vstupu do systému sa týmto po vzore
zahraničia presúva na registrátorov, avšak z dôvodu požiadaviek legislatívy ostáva pri každom
používateľovi naďalej potreba evidencie súhlasov (najmä so spracúvaním osobných údajov,
keďže tie v systéme neprestávajú existovať). Zodpovednosť za správnosť údajov ostáva na
samotnom držiteľovi / používateľovi, pričom v prípade porušovania týchto podmienok budú
v nových pravidlách nastavené sankcie.
Odstraňuje sa možnosť proxy držiteľstva domén, nakoľko to spôsobuje nemalé právno-vecné
problémy a zároveň to narúša princíp zodpovednosti, ktorý je vyžadovaný ako štátom, tak
pripravovanou európskou legislatívou (najmä smernica o informačnej bezpečnosti). Okrem
využívania nekalých praktík proxy držiteľmi je zároveň v súčasnosti možné zo strany štátu
viesť správne konanie, ktoré môže mať pre proxy držiteľov vážne dôsledky. Hlavným
dôvodom existencie takéhoto stavu bola nemožnosť držania domény zahraničným
subjektom, ktorá však v nových pravidlách zanikne.
Všetky procesy budú principiálne elektronické, hlavným komunikačným kanálom bude email, avšak ako nadštandard bude v prípade potreby k dispozícii aj listinná či iná forma
komunikácie alebo overovania.
V rámci komunikácie bude registrátorom okrem webového rozhrania poskytované aj API
(prostredníctvom protokolu EPP), pri webovom rozhraní sa počíta s inteligentnými
elektronickými formulármi. V ďalších fázach sa očakáva integrácia s vládnymi portálmi na
úrovni overovania správnosti údajov, rovnako sa v tejto oblasti pripravujú určité procesy
s inými ccTLD manažérmi.
Integrácia s portálmi a princípmi automatizovaného overovania zaručených elektronických
podpisov bude riešená v ďalšej fáze implementácie, nakoľko je potrebné počkať na finalizáciu
riešení v rámci e-Governmentu a cezhraničnej výmeny, ako aj na ukončenie určitých
technologických zmien, ktoré v tejto oblasti prebiehajú. Súčasné podmienky akceptovania
elektronické podpisu budú naďalej používané.
Súčasťou nového systému bude aj zabezpečenie prostredníctvom DNSSEC, čo súvisí aj
s požiadavkami bezpečnostného projektu FENIX, do ktorého sa SK-NIC plánuje zapojiť.

P. Bíro informoval aj, že okrem základných častí pravidiel budú upravené resp. doplnené ešte ďalšie
dokumenty, a to najmä cenník, pravidlá technickej komunikácie, pravidlá alternatívneho riešenia
sporov (ADR) a migračný plán. Prvý návrh pravidiel pre ADR bol už Komisii predložený a bol
predmetom ďalšieho bodu stretnutia.
Záverom doplnil, že predloženie celkového súboru pravidiel a ich definitívne odsúhlasenie sa
predpokladá s termínom k 1. aprílu 2016. V tejto súvislosti informoval aj o časovom harmonograme,
kde sú dôležitými míľnikmi 1. júl 2016, kde sa očakáva funkčná podoba nového systému, pripravená
na testovanie registrátormi a 1. január 2017, kedy má nastať plné nasadenie nového systému
a pravidiel po migrácii zo starých pravidiel.
Zúčastnení zobrali predložený návrh na vedomie, pričom ho považovali za významný posun vpred.
V doplnkovej diskusii bolo uvedené najmä nasledovné:







P. Csaplár vnímal z pohľadu používateľov internetu za pozitívnu najmä možnosť registrácie na
10 rokov a platbu počas celého obdobia.
V rámci krátkej diskusie k proxy držiteľstvu bolo rozoberané najmä riziko takéhoto postavenia
pre registrátora, ako aj požiadavky ICANN v tomto smere.
P. Truban upozornil, že registrátori považujú za veľmi citlivú oblasť najmä oblasť cien
a doplnkovo aj technickej komunikácie. Zástupcovia SK-NIC sa v tejto súvislosti vyjadrili, že aj
keď výsledný návrh bude z ich strany predložený na rokovanie Komisie pred 1.4.2016,
otvorenie diskusie najmä s registrátormi očakávajú skôr.
P. Truban doplnil aj, že z pohľadu registrátorov by privítal väčšiu transparentnosť pri
informovaní. Zástupcovia SK-NIC v tejto súvislosti prisľúbili publikovať princípy nových
Pravidiel, resp. ich uviesť v zázname zo stretnutia a zároveň o nich komunikovať ako
prostredníctvom svojho webového sídla, tak priamo s registrátormi, ktorí aktívne
participovali pri ich pripomienkovaní. Pri ďalšej komunikácii však zároveň predpokladajú
reprezentáciu ich názorov p. Trubanom, a to nielen vo vzťahu k tým najväčším.

K bodom 2 a 3:
P. Klinka v krátkosti predstavil pozíciu Úradu priemyselného vlastníctva SR v oblasti ADR s dôrazom
na expertízu a skúsenosť pri ochrane práv priemyselného vlastníctva. Informoval o prejavenej
podpore úradu zo strany relevantných štátnych orgánov (najmä Ministerstva spravodlivosti SR,
Ministerstva financií SR a Generálnej prokuratúry SR) v rámci Medzirezortnej komisie pre koordináciu
boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu1. Popísal aj význam ADR, kde je možné dosiahnuť rýchle
uzavretia sporov bez ingerencie štátu a uviedol, že najmä spolu s p. Lukičom (EISi) vypracovali
pripomienky k návrhu Pravidiel pre ADR, ktoré najneskôr ďalší deň zašlú členom Komisie.
P. Bíro k tomu skonštatoval, že za najkľúčovejšie je de facto určenie správcu ADR procesu.
P. Ondriš uvítal odbornú aktivitu zo strany Úradu priemyselného vlastníctva SR a zároveň upozornil,
že do platnosti vstúpil celkový legislatívny rámec ADR pre spotrebiteľov, pričom SK-NIC ho plánuje
zohľadniť aj v ADR pre domény, aby neboli vytvárané 2 osobitné systémy resp. rámce. P. Klinka
uviedol, že ADR pre spotrebiteľov sa netýka ADR pre doménové spory, ktoré vo svojej podstate nie sú
spotrebiteľskej povahy, ale výlučne obchodnej, keďže sú iniciované majiteľmi ochranných známok
alebo iných chránených označení vrátane obchodných mien. Účel a aj adresáti nového zákona
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sú úplne odlišné od doménového ADR. Na
alternatívne riešenie doménových sporov sa nový zákon, ktorý ešte ani nie je zverejnený v Zbierke
zákonov, nevzťahuje. P. Ondriš však zdôraznil, že podľa neho nie je vhodné zavádzať pre držiteľov
domén odlišné postupy a preto je potrebné rozšíriť rámec aj o spotrebiteľskú oblasť. Zároveň sa pre
akceptovanie správcu plánuje využiť notifikačný rámec a platforma Európskej únie, pričom v spore
o doménu je podľa neho vhodný demokratický výber z akreditovaných správcov zo strany držiteľa
resp. inej tretej strany. Zúčastnení sa zhodli, že túto otázku zatiaľ ponechajú otvorenú a na základe
ďalších informácií a argumentov, zvážia výhody a nevýhody oboch načrtnutých alternatív s cieľom
nastaviť efektívny systém ADR tak pre doménové spory a aj pre spotrebiteľov (ak to bude zo strany
SK-NIC potrebné).

1

Pozri záznam z 8. zasadnutia MRK z 22.09.2015 dostupný na webovom sídle ÚPV SR:
http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/zasadania_komisie/Zaznam_8%20zasadnutie%20MRK_final-o.pdf.

P. Bíro vyzval zúčastnených, aby vyjadrili svoj záujem o účasť na ďalšom pripomienkovaní a tvorbe
pravidiel pre ADR. K tejto činnosti sa predbežne prihlásili p. Truban, p. Klinka a p. Lukič.
SK-NIC prisľúbil, že po zaslaní pripomienok zo strany Úradu priemyselného vlastníctva SR upraví
príslušný návrh a zvolá osobitné stretnutie vyššie uvedených.

K bodu 4:
P. Hochmann predložil Komisii návrh MF SR – úpravu štatútu Komisie vo vzťahu k zastrešovaniu
členov zo strany ministerstva, a to rozšírením zo zastrešenia konkrétnou sekciou ministerstva na celé
ministerstvo. Komisia nemala k tomuto návrhu žiadne výhrady a tak bol konsenzuálne prijatý.
P. Hochmann ďalej informoval o nominovaní druhého člena Komisie za ministerstvo, ktorým sa stane
p. Kokavec (poverený riadením Odboru stratégie informatizácie spoločnosti).
Záverom informoval aj o situácii, ktorá nastala v súvislosti s renomináciou zástupcu za registrátorov,
kde by mal p. Hrabovca nahradiť p. Truban, pričom MF SR tento návrh obdržalo iba veľmi nedávno
a tak nemalo možnosť ju do stretnutia uskutočniť. P. Bíro aj p. Truban potvrdili, že dotknutý návrh
vychádza z iniciatívy registrátorov a spoločných stretnutí SK-NICu a registrátorov v 1. a 2. kvartáli
2015 a nie je žiadny dôvod, aby nebol uskutočnený.

Iné:
P. Bíro informoval o prebiehajúcom správnom konaní voči jednému z najväčších registrátorov
v súvislosti s propagáciou hazardných hier, ktoré môže mať vážny dopad na jeho fungovanie, ako aj
na fungovanie iných registrátorov, ktorí sa môžu potenciálne stať cieľom obdobných konaní. V tejto
súvislosti pripomenul, že dotknutá situácia vznikla najmä kvôli existencii proxy držiteľstva
a súčasného nastavenia príslušnej legislatívy a zároveň informoval, že v mene SK-NIC a registrátorov
vyzval príslušné útvary MF SR na dialóg, zatiaľ však bez odozvy.
P. Bíro ďalej informoval, že SK-NIC aktívne participuje v dvoch najkľúčovejších medzinárodných
organizáciách v doménovej oblasti - CENTR aj ICANN, pričom zástupcovia ICANN práve
v nasledujúcom dni (10.12.2015) vykonajú dohľadovo-pracovné stretnutie v SK-NICu, kde sa zároveň
bude rokovať o prevádzkovaní jedného z koreňových serverov SK-NICom. Doplnil aj, že SK-NIC je
jeden z iniciátorov projektu overovania údajov s inými registrami a plánuje sa zapojiť do projektu
publikovania otvorených údajov z registrov.
P. Bíro v závere odpovedal na otázku p. Hochmanna ohľadom projektu FENIX, do ktorého sa SK-NIC
plánuje zapojiť a v súčasnosti analyzuje príslušné požiadavky. Zároveň povedal aj, že sa pripravuje
spoločné memorandum resp. dohoda s vládnym CSIRT.SK v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti
v rámci internetu. Zúčastnení reagovali na tieto informácie pozitívne.

Závery:
1. Úloha 2/2015: Publikovanie informácie o princípoch nových Pravidiel.
T: po schválení záznamu zo stretnutia
Z: P. Bíro

2. Úloha 3/2015: Predloženie pripomienok k návrhu Pravidiel pre ADR.
T: 10.12.2015
Z: T. Klinka
3. Úloha 4/2015: Predloženie návrhu upravených Pravidiel pre ADR.
T: v súlade s úlohou č. 5/2015
Z: P. Bíro
4. Úloha 5/2015: Predloženie kompletného návrhu nových Pravidiel.
T: polovica marca 2016
Z: P. Bíro

Zapísal: Peter Bíro
Schválil: Ján Hochmann, dňa 15. 12. 2015

