Nové pravidlá správcu národnej domény
podvodníkom

.sk sťažia život

Doménovým špekulantom sa na Slovensku bude ťažšie dýchať. Správca národnej domény .sk, SKNIC, a. s., chce novými pravidlami tvrdo zasiahnuť voči špekulantom s doménami (tzv.
„cybersquatterom / domaineerom“). Týmto pomôže najmä potenciálnym držiteľom domén, na
ktorých podvodníci doteraz zarábali.
Definitívna verzia nových pravidiel pre poskytovanie domén v rámci domény .sk by mala byť schválená
v apríli 2016. Správca si od nových pravidiel sľubuje množstvo pozitívnych zmien najmä pre držiteľov
internetových domén. Jednou z nich je aj účinnejšia zbraň proti doménovým podvodníkom.
Donedávna sa internetové domény mohli teoreticky využívať aj zadarmo. Proces prihlasovania
a registrácie domény prechádzal rôznymi fázami, ktoré mohli za určitých okolností trvať aj niekoľko
mesiacov. Tento čas zneužívali aj špekulanti s doménami, ktorí zaujímavé domény odchytávali
a následne predávali za mnohonásobne vyššie ceny.
Správca národnej domény preto v nových pravidlách pritvrdzuje politiku boja proti takýmto
špekulantom. Hlavným nástrojom je výrazná zmena životného cyklu domén .sk, a to najmä odstránenie
neplatených a zbytočných stavov a nevhodných cyklení bez zaplatenia. Nový životný cyklus je výrazne
jednoduchší ako ten súčasný.

Po novom už budú domény fungovať na jednoduchom princípe, a to ak doména nebude zaplatená,
nebude ani zaregistrovaná. Zároveň sa však zjednotí a predĺži riadne ochranné obdobie, kde bude môcť
držiteľ za doménu ešte 40 dní zaplatiť a neprísť tak o ňu len preto, že na to zabudol v riadnom období.
Špekulanti na celom svete kšeftujú s množstvom domén, ktoré sa im darí „odchytávať“ najmä
sofistikovanými automatizovanými systémami. Zmyslom tohto biznisu je lacno nakúpiť a potom
s niekoľkonásobným ziskom doménu predať, prípadne doménu zablokovať a niekoho vydierať. Neraz
sa im to aj podarí. Na základe doménového mena sa totiž môže webová stránka zobrazovať na
lukratívnejších pozíciách vo vyhľadávačoch, navyše, ak doména obsahuje názov spoločnosti či
produktu, má pre dotyčného obchodníka obrovskú hodnotu. Vo svete boli mnohé internetové domény
predané dokonca až za niekoľko miliónov dolárov.
Rebríček 15 najdrahších domén všetkých čias:
1. SEX.COM za 13 000 000 $ - r. 2010
2. FUND.COM za 9 999 950 $ - r. 2008
3. PORNO.COM za 8 888 888 $ - r. 2015
4. PORN.COM za 8 500 000 $ - r. 2007
5. DIAMOND.COM za 7 500 000 $ - r. 2006
6. Z.COM za 6 784 000 $ - r. 2014
7. SLOTS.COM za 5 500 000 $ - r. 2010
8. TOYS.COM za 5 100 000 $ - r. 2009

9. CLOTHES.COM za 4 900 000 $ - r. 2008
10. MEDICARE.COM za 4 800 000 $ - r. 2014
11. IG.COM za 4 700 000 $ - r. 2013
12. MI.COM za 3 600 000 $ - r. 2014
13. WHISKY.COM za 3 100 000 $ - r. 2014
14. VODKA.COM za 3 000 000 $ - r. 2006
15. CANDY.COM za 3 000 000 $ - r. 2006

Ďalšou výraznou zmenou, ktorú prinesú nové pravidlá, bude aj možnosť registrovať si doménu až na
10 rokov. V súčasnosti sa dá doména zaplatiť iba na jeden rok, pričom úhrada, vďaka ktorej je možné
predĺžiť jej registračné obdobie je umožnená až v poslednom mesiaci aktuálneho registračného
obdobia. Po novom sa bude dať predĺženie vykonať hocikedy, a to až do celkovej dĺžky 10 rokov
registrácie. Tieto zmeny zvýšia flexibilitu a znížia riziko, že držiteľ zabudne za svoju doménu zaplatiť.
Treťou zmenou je zrušenie možnosti registrátorov registrovať si na seba iné domény ako tie, ktoré sami
využívajú (tzv. „proxy držiteľstvo“), čo je aj v súlade s postupmi zavádzanými v zahraničí, nakoľko
samotní registrátori majú v oblasti špekulácií najväčšie možnosti a povedomie.

