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 Číslo konania: 4/2018 

 

Odborné rozhodnutie Experta 

podľa čl. 4 Pravidiel ADR 

a § 17 Rokovacieho poriadku 

 

 

Sťažovateľ:   Primat.cz s.r.o. 

Anglická 140/20, 120 00 Praha 2, Česká republika 

Zástupca sťažovateľa: Všetečka Zelený Švorčík, Kalenský a partneři, advokátní a 

patentová kancelář 

Hálkova 2, 120 00 Praha 2, Česká republika 

Držiteľ:   Omrin Business, s. r. o., 

Husitská 103/3, 130 00 Praha 3, Česká republika 

Zástupca držiteľa: Advokátska kancelária MCL, s.r.o. 

Mostová 2, 811 02 Bratislava 

Subst. zast.: Vladimír Troják, advokát s.r.o.  

Federátov 9, 080 01 Prešov 

Doména:   primat.sk 

Kľúčové slová: chránené označenie; nedostatok dobrej viery; zhodnosť označení; 

pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; neexistencia práva 

alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR. 

 

Zhrnutie: 

Sťažovateľ požiadal o prevod domény primat.sk z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného 

zásahu do svojich práv z kombinovaných ochranných známok „primat.cz“ s účinkami v Českej 

republike a „primat.sk“ s účinkami v Slovenskej republike. V čase podania návrhu a vydania 

rozhodnutia Experta nebola doména primat.sk verejne používaná. Česká ochranná známka 

Sťažovateľa, ktorá má skoršie právo prednosti ako je dátum registrácie Domény, nebola pre 

účely konania považovaná za Chránené označenie v zmysle Pravidiel ADR, vzhľadom na 

nepreukázanie tvrdenej všeobecnej známosti ochrannej známky na území Slovenskej republiky 

alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.  Vzhľadom na to, že slovenská ochranná 

známka Sťažovateľa bola prihlásená s právom prednosti až viac ako dva roky po registrácii 
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Domény, Sťažovateľ v čase registrácie Domény a viac ako dva roky po registrácii nemal práva 

k žiadnemu relevantnému Chránenému označeniu. Predovšetkým v dôsledku tejto skutočnosti, 

ako aj vzhľadom na generickú povahu slovného označenia „primat“ Sťažovateľ nepreukázal 

absenciu dobrej viery Držiteľa pri registrácii, získaní a používaní Domény a Sťažovateľ 

dostatočne preukázal, že legitímny záujem k Doméne pri jej registrácii. Konštatujúc nesplnenie 

všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR, Expert návrh zamietol podľa čl. 

4.1.5 Pravidiel ADR. 

 

Procesná situácia 

(1) Návrhom podaným dňa 15.5.2018 (ďalej len „Návrh“) na Arbitrážne centrum pre 

alternatívne riešenie doménových sporov zriadeného pri European Information Society 

Institute, o.z. (ďalej len „Centrum ADR“) sa Sťažovateľ domáhal, aby bola doména primat.sk 

(ďalej len „Doména“) prevedená z Držiteľa na Sťažovateľa. Poplatok za riešenie sporu bol 

Centru ADR uhradený dňa 17.5.2018. 

(2) Sťažovateľ v Návrhu zároveň požiadal o zablokovanie Domény podľa čl. 4.6.1 Pravidiel 

ADR, ktorej SK-NIC, a.s. ako správca internetovej domény najvyššej úrovne .sk (ďalej len 

„SK-NIC“) dňa 17.5.2018 vyhovel.  

(3) Po preskúmaní povinných náležitostí Návrhu podľa § 11 Rokovacieho poriadku, úhrade 

poplatku za riešenie sporu podľa § 7 Rokovacieho poriadku a vybavení žiadosti Sťažovateľa o 

zablokovanie Domény, Centrum ADR zaslalo Návrh Držiteľovi spolu s výzvou, aby sa k nemu 

v lehote 15 dní vyjadril podľa § 13 Rokovacieho poriadku. Výzva na vyjadrenie sa k Návrhu 

bola Držiteľovi zaslaná elektronicky (dňa 22.4.2018). 

(4) Držiteľ sa k Návrhu vyjadril dňa 19.6.2018 (ďalej len „Vyjadrenie“). 

(5) Sťažovateľ sa k Vyjadreniu vyjadril dňa 26.6. 2018 (ďalej len „Replika“). 

(6) Držiteľ sa k Replike vyjadril dňa 2.7.2018 (ďalej len „Duplika“). 

(7) Keďže Sťažovateľ v Návrhu nežiadal o riešenie sporu Panelom Expertov, Centrum ADR 

ustanovilo v zmysle § 8 ods. 1 a 3 Rokovacieho poriadku jedného Experta, ktorým sa stal JUDr. 

Radovan Pala, LL.M., PhD. 

(8) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 9.7.2018. 

 

Tvrdenia Sťažovateľa 

(9) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že je známou obchodnou spoločnosťou prevádzkujúcou 

online platformu pre zdieľanie študijných materiálov, skúseností a ďalších informácií, ktoré 

súvisia so štúdiom na stredných a vysokých školách (ďalej len „Platforma“). Sťažovateľ je 

českou obchodnou spoločnosťou, ktorá používa obchodné meno Primat.cz s.r.o. od 26.6.2013. 

Sťažovateľ v Replike uvádza, že má sídlo v Českej republike a na území Českej republiky 

vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, pričom Držiteľ, rovnako česká spoločnosť, sa pred 
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registráciou sporného doménového mena stretával s podnikateľskou činnosťou Sťažovateľa. 

(10) Sťažovateľ je majiteľom slovenskej kombinovanej ochrannej známky č. 246856 (ďalej len 

„Slovenská OZ“) s dátumom prednosti 31.7.2017 zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 

35 a 41, ktorej slovný prvok tvorí slovné spojenie „primat.sk“. (Príloha č. 2 Návrhu) 

(11) Sťažovateľ je tiež majiteľom českej kombinovanej ochrannej známky č. 338449 (ďalej len 

„Česká OZ“) s dátumom prednosti 18.10.2013 zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 35 

a 41, ktorej slovný prvok tvorí slovné spojenie „primat.cz“. (Príloha č. 3 Návrhu) 

(12) V Replike Sťažovateľ zdôraznil, že Česká OZ aj Slovenská OZ existovali v dobe podania 

ADR návrhu. 

(13) Sťažovateľ v súčasnosti prevádzkuje Platformu na doménovom mene primat.cz, ktorého je 

držiteľom. Doménové meno primat.cz bolo registrované od 2.5.2007; z podaní Sťažovateľa nie 

je zrejmé, od akého dátumu prevádzkuje Platformu Sťažovateľ. (Príloha č. 4 Návrhu) 

Sťažovateľ v Replike poukazuje na to, že Platforma bola na doménovom mene primat.cz 

prevádzkovaná už od roku 2007 (Príloha č. 1 Repliky – historický snímok obrazovky obsahu 

webovej stránky). 

(14) Držiteľ si dňa 19.2.2015 zaregistroval prostredníctvom svojho registrátora sporné 

doménové meno primat.sk. Registrácia je platná do 19.2.2019. Sporné doménové meno je v 

súčasnosti „zaparkované“ u spoločnosti Webhouse , s.r.o., t.z. nie je skutočne využívaná 

(Príloha č. 5 a č. 6 Návrhu). 

(15) Sťažovateľ zaslal Držiteľovi dňa 23.2.2018 a následne aj 13.3.2018 výzvu na prevod 

sporného doménového mena s ponukou na jednorazovú finančnú kompenzáciu za prevod vo 

výške CZK 10.000. (Príloha č. 7 Návrhu). Na výzvy mu nebola zo strany Držiteľa doručená 

žiadna odpoveď. Dňa 18.4. 2018 zaslal právny zástupca Sťažovateľa Držiteľovi výzvu pred 

podaním sťažnosti na Centrum ADR. (Príloha č. 8 Návrhu). Ani na tento list Držiteľ vo vzťahu 

k Sťažovateľovi nereagoval. 

(16) Sťažovateľ v Návrhu v prvom rade označil ako relevantné ustanovenia právnych predpisov 

čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001 zo dňa 14.6.2017 o 

ochrannej známke EÚ (napriek tomu, že netvrdí, že je majiteľom ochrannej známky EÚ), § 8 

ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Zákon o ochranných známkach“), ako aj § 44, § 47 a § 53 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). 

Sťažovateľ ďalej v Návrhu popri ustanoveniach Pravidiel ADR označil ako relevantné 

ustanovenia aj čl. 3.6.1 a 3.6.2 Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk 

(ďalej len „Pravidlá poskytovania domén“). 

(17) Pokiaľ ide o chránené označenie a nebezpečenstvo zámeny, Sťažovateľ v Návrhu tvrdil, že 

sú splnené podmienky uvedené v čl. 3.1.1 a čl. 3.1.2 Pravidiel ADR. Dominantným prvkom 

ochranných známok Sťažovateľa ako chránených označení je ich slovný prvok a z porovnania 

sporného doménového mena primat.sk a ochranných známok Sťažovateľa je zjavné, že tento 
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dominantný prvok je zhodný. Označenie „primat“ v spornom doménovom mene je zhodné so 

slovným prvkom, ktorý je obsiahnutý v ochranných známkach Sťažovateľa a preto existuje 

oprávnená obava pravdepodobnosti zámeny medzi ochrannými známkami Sťažovateľa a 

sporným doménovým menom. Spotrebiteľ môže nadobudnúť dojem, že sporné doménové 

meno je držané alebo prevádzkované Sťažovateľom. Koncovka domény najvyššej úrovne „.sk“ 

nemá v tejto súvislosti žiadnu rozlišujúcu schopnosť. 

(18)  Sťažovateľ v Návrhu zdôraznil, že registrácia sporného doménového mena je o 2 roky 

mladšia ako jeho Česká OZ; Sťažovateľ v Návrhu súčasne tvrdil, že čl. 3.3 Pravidiel ADR 

nestanovuje, že staršia ochranná známka musí byť registrovaná ako slovenská. Podľa Návrhu 

Sťažovateľ považuje skorší zápis Českej OZ za relevantný aj z dôvodu, že Držiteľ sa ako česká 

obchodná spoločnosť stretával s podnikateľskou činnosťou, užívaním jeho Českej OZ a 

doménového mena Sťažovateľa na území Českej republiky. 

(19) V reakcii na Vyjadrenie Držiteľa, ktorý spochybnil spôsobilosť Českej Ochrannej známky 

ako chráneného označenia v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR (a čl. 3.6 Pravidiel poskytovania 

domén), Sťažovateľ v Replike uviedol, že nie je pravda, že na Slovensku nevyvíja obchodné 

aktivity, naopak jeho činnosť je na Slovensku dobre známa a Českú OZ je potrebné považovať 

za všeobecne známu v zmysle čl. 3.6.1 písm. e) Pravidiel poskytovania domén. Na podporu 

týchto tvrdení priložil výrez zo štatistiky Google Analytics (Príloha č. 2 Repliky), z ktorej 

vyplýva, že za rok 2017 navštívilo jeho web viac ako 1,1 milióna užívateľov z Českej republiky 

a viac ako 70.000 užívateľov zo Slovenskej republiky; podľa Sťažovateľa navyše možno 

predpokladať, že určitý podiel užívateľov z Českej republiky tvoria slovenskí študenti. 

(20) Pokiaľ ide o Slovenskú OZ, Sťažovateľ v Návrhu i Replike uznal, že dátum prednosti k 

Slovenskej OZ nepredchádza dátumu registrácie sporného doménového mena, upozorňuje 

však, že Pravidlá ADR ani Pravidlá pre poskytovanie domén neustanovujú požiadavku, že 

dátum priority chránených označení musí nevyhnutne predchádzať registrácii doménového 

mena. 

(21) Sťažovateľ v Replike odmietol ako irelevantné pochybnosti Držiteľa týkajúce sa zápisnej 

spôsobilosti a rozlišovacej schopnosti Slovenskej OZ, ako aj spochybňovanie jej používania 

ako chráneného označenia z dôvodu zápisu pre triedy tovarov a služieb, ktoré podľa Držiteľa 

nesúvisia s činnosťou Sťažovateľa. Podľa Sťažovateľa z ustálenej známkovoprávnej praxe 

nevyplýva, že by slovo, ktoré má pôvod v bežnom jazyku nemohlo mať vysokú rozlišovaciu 

schopnosť či dobré meno a súčasne že by nemohlo existovať popri sebe viacero ochranných 

známok rôznych majiteľov pre rôzne tovary a služby. Pre účely konania ADR je podľa 

Sťažovateľa podstatné, či existuje nejaké chránené označenie vo vzťahu k spornému 

doménovému menu a preukazovanie používania ochranných známok nie je jeho predmetom. 

(22) Sťažovateľ v Replike taktiež odmietol pre výsledok konania ako irelevantnú argumentáciu 

Držiteľa, že Sťažovateľ mohol – z dôvodu uvoľnenia - sporné doménové meno zaregistrovať 

skôr ako Držiteľ. 
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(23) Sťažovateľ v Návrhu ďalej tvrdil, že je splnená aj podmienka uvedená v čl. 3.1.3 písm. a) 

Pravidiel ADR, pretože Držiteľ k Doméne a ani Chránenému označeniu nemá žiadne právo ani 

legitímny záujem. Držiteľ najmä nie je majiteľom žiadnej ochrannej známky chrániacej 

označenie „primat“, Sťažovateľ neposkytol Držiteľovi súhlas na používanie jeho ochranných 

známok, Držiteľ nie je v zmluvnom vzťahu so Sťažovateľom, nie je jeho autorizovaným 

distribútorom, neobstaráva preňho žiadnu činnosť ani obchod a nie je s ním v žiadnom inom 

obchodnom a personálnom prepojení. Držiteľ taktiež nie je všeobecne známy pod sporným 

doménovým menom a ani nikdy nebol známy pod označením „primat“. Držiteľ podľa 

Sťažovateľa nemá legitímny záujem v súvislosti s právom prednosti Sťažovateľa k jeho 

ochranným známkam, pričom právo prednosti k Českej OZ časovo predchádza registrácii 

sporného doménového mena. 

(24) Sťažovateľ v súvislosti s preukazovaním legitímneho záujmu v Replike poukazuje na to, 

že Držiteľ vo Vyjadrení výslovne uznáva, že nedokáže dokázať dôkazmi zámer týkajúci sa 

sporného doménového mena a taktiež na to, že Držiteľ svoj legitímny záujem preukazuje 

výlučne samotnou registráciou sporného doménového mena a splnením podmienok registrácie 

podľa čl. 3.6.1 Pravidiel poskytovania domén. Sťažovateľ aj v tejto súvislosti v Replike tvrdil, 

že Českú OZ je potrebné považovať za všeobecne známu ochrannú známku a preto registrácia 

neprebehla v súlade s pravidlami. Sťažovateľ tiež tvrdil, že nebol splnený žiadny z bodov čl. 

3.3 Pravidiel ADR, považuje konanie Držiteľa za blokačné a argumentoval, že vzhľadom na 

špecifické podmienky prípadu nie je možné aplikovať čl. 3.3.5 Pravidiel ADR, a to z dôvodu, 

že Držiteľ neprevádzkuje na spornom doménovom mene vlastnú činnosť. 

(25) Sťažovateľ napokon v Návrhu tvrdil, že je splnená aj podmienka uvedená v čl. 3.1.3 písm. 

b) Pravidiel ADR, teda že doména nebola zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere. 

Nedostatok dobrej viery pri a po registrácii sporného doménového mena podľa Sťažovateľa 

vyplýva najmä z toho, že (i) Držiteľovi k označeniu „primat“ a k doménovému menu primat.sk 

nenáležia žiadne práva; (ii) ochranná známka Sťažovateľa (Sťažovateľ neuvádza, ktorú z 

ochranných známok má na mysli) bola platne zaregistrovaná niekoľko rokov predtým, než si 

Držiteľ zaregistroval sporné doménové meno; (iii) Držiteľ podľa Pravidiel poskytovania domén 

vzal na vedomie, že doménové meno, jeho registrácia alebo využívanie nemá porušovať práva 

tretích osôb k ochranným známkam, obchodným značkám, menám, obchodným menám 

spoločností a pod., pričom podaním žiadosti o registráciu zároveň potvrdil, že s vedomím 

možného porušenia uvedených práv a právnych predpisov vyvinul všetko úsilie, aby zaistil, že 

registrované doménové meno primat.sk nebude tieto práva a právne predpisy porušovať; (iv) 

Držiteľ nie je v zmluvnom vzťahu so Sťažovateľom, ani v inom obchodnom alebo personálnom 

prepojení; (v) sporné doménové meno nie je od registrácie (obdobie najmenej 2 rokov) 

využívané, čo nasvedčuje tomu, že bolo zaregistrované s cieľom narušiť hospodársku činnosť 

Sťažovateľa a zabrániť Sťažovateľovi použiť jeho ochranné známky v rámci registrácie 

domény .sk; (vi) Držiteľovi, ktorý rovnako ako Sťažovateľ pochádza z Českej republiky muselo 

byť známe, že práva k označeniu „primat“ a ochranné známky patria Sťažovateľovi a že 
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registráciou sporného doménového mena neoprávnene zasiahne do práv Sťažovateľa. 

(26) K otázke dobrej viery Sťažovateľ v Replike v nadväznosti na Vyjadrenie Držiteľa odmietol 

tvrdenia Držiteľa ako nepodložené. Poukázal na to, že Držiteľ svojimi tvrdeniami neprispel k 

preukázaniu skutočného zámeru Doménu využívať a na to, že vyjadrenia Držiteľa o tom, že v 

praxi sa často registrujú domény za účelom ich budúceho predaja je možné chápať tak, že 

Držiteľ už pri registrácii uvažoval o budúcom predaji Domény. Sťažovateľ zopakoval, že 

Držiteľ od registrácie nezačal sporné doménové meno využívať, pričom osobitne poukázal na 

to, že Držiteľ ako český subjekt pred registráciou prišiel do styku s činnosťou Sťažovateľa. 

Uvedené vníma Sťažovateľ ako náznaky blokačného a špekulatívneho správania.  

(27) Sťažovateľ v Návrhu vyhlásil, že mu nie sú známe žiadne iné prebiehajúce alebo ukončené 

konania, ktoré by sa týkali Domény. 

(28) Sťažovateľ sa svojím podaním domáha bezodplatného prevodu Domény z Držiteľa na seba 

v zmysle čl. 6.2 Pravidiel ADR na základe tvrdeného zásahu do jeho práv. 

 

Obrana Držiteľa 

(29) Držiteľ sa k Návrhu vyjadril vo Vyjadrení a následne sa k Replike vyjadril v Duplike.  

(30)  Držiteľ vo Vyjadrení a Duplike odmietol nároky Sťažovateľa z dôvodu, že podľa Držiteľa 

na území Slovenskej republiky neexistujú práva Sťažovateľa, do ktorých by Držiteľ 

neoprávnene zasiahol a ktoré by Sťažovateľa oprávňovali na domáhanie sa prevodu Domény. 

(31) Držiteľ vo Vyjadrení poukazuje na to, že v čase registrácie Domény Sťažovateľ nemal na 

území Slovenskej republiky chránené označenie podľa čl. 2.6 Pravidiel ADR ani čl. 3.6. 

Pravidiel poskytovania domén. 

(32) Držiteľ vo Vyjadrení vyslovil predpoklad, že Sťažovateľ vykonáva podnikateľskú činnosť 

len na území Českej republiky, a teda nie na území Slovenskej republiky alebo v iných 

krajinách. Držiteľ preto poukazuje na to, že Sťažovateľ nepreukázal a ani nemohol preukázať, 

že je jeho spoločnosť je na Slovensku „známa“, požíva dobré meno alebo dobrú povesť. V 

Duplike Držiteľ odmietol tvrdenie Sťažovateľa, že sa stretával s jeho činnosťou. 

(33) Držiteľ vo Vyjadrení preukazuje, že Sťažovateľ zmenil obchodné meno na Primat.cz s.r.o. 

až 26.6.2013 (Príloha č. 2 Vyjadrenia), pričom z Návrhu ani Repliky (Držiteľ tento argument 

zopakoval aj v Duplike) nie je zrejmé, v akom čase začal Sťažovateľ prevádzkovať Platformu. 

Držiteľ v Replike navrhuje nezohľadniť pravosť historickej snímky webovej stránky primat.cz, 

keďže nedokáže posúdiť jej pravosť a v čase, z ktorého snímka pochádza, Sťažovateľ ešte 

neexistoval. 

(34) Držiteľ tiež poukazuje na to, že sporné doménové meno bolo v čase, keď Sťažovateľ zmenil 

obchodné meno, už registrované, a to od 31.7.2006. Na základe kópie z registra 

www.backorder.sk poukazuje Držiteľ na to, že Doména bola po roku 2013 trikrát voľná a 

Sťažovateľ ju napriek tomu neregistroval (Príloha č. 9 Vyjadrenia). 
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(35) Držiteľ vo Vyjadrení poukázal na to, že označenie „PRIMAT“ v obchodnom mene 

používalo alebo používa viacero českých a slovenských podnikateľov. (Prílohy č. 3 až 7 

Vyjadrenia) V zmysle Dupliky Držiteľ z tejto skutočnosti neodvodzuje legitimitu registrácie 

Domény, ale zníženie rozlišovacej schopnosti obchodného mena Sťažovateľa. 

(36) V súvislosti s rozlišovacou schopnosťou označenia „primat“ Držiteľ na základe informácií 

zo slovníkov slovenského jazyka (Príloha č. 8 Vyjadrenia) argumentuje, že ide o bežne 

používané slovo, ktoré má dva základné významy (prvenstvo a najvyšší rad cicavcov), pričom 

táto bežnosť znižuje jeho rozlišovaciu schopnosť, tak v prípade použitia v obchodnom mene, 

ako aj v prípade ochranných známok. Sťažovateľ poukazoval na to, že označenie „primat“ je 

ako bežné slovo súčasťou registrovaných domén s koncovkami .com, .eu, .pl, .de a pod. Túto 

argumentáciu Držiteľ rozvíjal aj v Duplike. Upozorňuje, že Sťažovateľ sa sám rozhodol 

používať pre svoje obchodné aktivity označenie, ktoré je vo väčšine krajín už ako doménové 

meno registrované. 

(37) Držiteľ na základe informatívneho zoznamu ochranných známok, ktoré obsahujú slovo 

„primat“ (Príloha č. 8 Vyjadrenia) poukazuje vo Vyjadrení na to, že v Českej republike a na 

Slovensku je v súčasnosti vrátane ochranných známkach Sťažovateľa zapísaných 19 

ochranných známok, pričom všetky sú staršie ako ochranné známky Sťažovateľa, pričom 

existujú aj ochranné známky, ktoré obsahujú slovo „primat“ a sú zapísané pre rovnaké triedy 

tovarov a služieb (16, 35). Držiteľ namieta, že bez dodatku .sk a obrázku opice/gorily by 

Slovenská OZ nemala rozlišovaciu spôsobilosť, pričom tento nedostatok považuje za možný 

dôvod vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 Zákona o ochranných známkach. 

Držiteľ vo Vyjadrení a opätovne aj v Replike poukazuje na neštandardnosť a možný rozpor s 

dobrými mravmi podľa § 5 ods. 1 písm. f) Zákona o ochranných známkach spočívajúceho v 

prihlásení ochrannej známky vo forme doménového mena („primat.sk“) bez toho, aby 

prihlasovateľ mal k doménovému menu akékoľvek právo. V Duplike Držiteľ zdôrazňuje, že 

paralelná existencia viacerých ochranných známok znižuje ich rozlišovaciu schopnosť. 

(38) Držiteľ vo Vyjadrení a následne v Duplike vyslovil názor, že Sťažovateľ podľa jeho názoru 

na účely konania pred úradmi priemyselného vlastníctva zdôrazňoval rozlišovaciu spôsobilosť 

dodatočných prvkov jeho ochranných známok (dodatok .cz alebo .sk a zobrazenie opice/gorily), 

aby zabezpečil ich zápis a pre účely konania podľa Pravidiel ADR tvrdí, že dodatočné prvky 

rozlišovaciu spôsobilosť nemajú. Podľa Držiteľa bola Slovenská OZ prihlásená v rozpore s 

dobrými mravmi a v zlej viere. 

(39) Držiteľ vo Vyjadrení v nadväznosti na argumentáciu ohľadom označenia „primat“ 

uzatvára, že Doména nemôže v spotrebiteľovi vyvolať nebezpečenstvo zámeny. Držiteľ 

súčasne poukazuje na to, Sťažovateľ vykonáva lokálnu činnosť v inom štáte, registroval si 

ochrannú známku v tomto inom štáte (s koncovkou TLD toho štátu) a na základe toho sa 

domáha prevedenia  Domény na seba, čo podľa názoru Držiteľa predstavuje zneužitie konania 

podľa Pravidiel ADR. 
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(40) Držiteľ vo Vyjadrení upozornil na neaplikovateľnosť Nariadenia o ochrannej známke EÚ, 

keďže Sťažovateľ nie je majiteľom ochrannej známky EÚ. 

(41) Držiteľ vo Vyjadrení odmieta možné porušenie § 8 Zákona o ochranných známkach, z 

dôvodu, že Sťažovateľ prihlásil Slovenskú OZ až potom, ako Držiteľ zaregistroval Doménu; 

Držiteľ tiež poukazuje na to, že Sťažovateľ po podaní prihlášky Českej OZ v roku nevyužil 6-

mesačnú lehotu, aby využil právo prednosti a podal prihlášku aj v iných zmluvných štátoch 

Parížskeho dohovoru. 

(42) Podľa Držiteľa Sťažovateľ Slovenskú OZ nikdy nepoužíval a nepoužíva. Sťažovateľ 

nevykonáva na území Slovenskej republiky podnikateľskú činnosť, Česká OZ je platná len na 

území Českej republiky a Slovenskú OZ registroval až po zaregistrovaní Domény - uvedené 

musí mať podľa jeho názoru vplyv aj na posúdenie tvrdeného porušenia ustanovení 

Obchodného zákonníka o nekalej súťaži. 

(43) Držiteľ v Duplike navrhuje, aby sa štatistiky z Google Analytics, ktorú Sťažovateľ priložil 

k Replike vôbec nebrala do úvahy, nakoľko z nej nie je zrejmé, či sa týka domény primat.cz 

alebo inej domény. Aj v prípade, ak by sa zohľadnila, nie je zrejmé, či sa údaje v nej uvedené 

týkajú obdobia za rok 2017 alebo iného obdobia (napr. od roku 2007). Držiteľ tiež upozornil, 

že čísla návštevnosti webovej stránky neznamenajú počet užívateľov, ako tvrdil Sťažovateľ. 

Držiteľ sa domnieva, že z uvedenej štatistiky vyplýva počet slovenských užívateľov v rádoch 

stoviek, pričom z vzhľadom na veľkosť krajín zo štatistiky nie je možné dovodiť všeobecnú 

známosť Českej OZ. 

(44) V zmysle Vyjadrenia odvodzuje Držiteľ svoj legitímny záujem od skutočnosti, že Doménu 

registroval v súlade s čl. 3.6 Pravidiel poskytovania domén, pričom v čase registrácie 

Sťažovateľ nemal žiadnu známku podľa čl. 3.6.1 Pravidiel poskytovania domén a na území 

Slovenskej republiky nevykonával podnikateľskú činnosť ani nevyužíval žiadne označenie 

podľa čl. 3.6.2 Pravidiel poskytovania domén. 

(45) Dobrú vieru a legitímny záujem na Doméne odvodzuje Držiteľ aj od toho, že registroval 

ako Doménu bežné slovo nachádzajúce sa v slovníku v čase, keď bola Doména voľná. 

Sťažovateľ vo Vyjadrení tvrdil, že s Doménou mal v minulosti zámer, ktorý však nedokáže 

podložiť dôkazmi, pričom Držiteľ prehodnocuje budúcu činnosť v súvislosti s Doménou. 

Držiteľ považuje Doménu, ktorej predmetom je slovo zo slovníka za veľmi cennú, pričom ďalší 

postup jej využitia Držiteľom je možný buď vo forme rozbehu obchodnej činnosti Držiteľom 

alebo predaja za adekvátnu cenu. Držiteľ, vzhľadom na to, že Doména spočíva v bežnom slove 

nepovažuje Sťažovateľom ponúknutú cenu (CZK 10.000) za adekvátnu hodnote Domény. 

(46) Držiteľ vo Vyjadrení reaguje na argument Sťažovateľa, že Doména nebola podľa čl. 3.4.2 

Pravidiel ADR používaná najmenej po dobu 2 rokov poukázaním na to, že podľa uvedeného 

článku sa počíta lehota 2 rokov buď od registrácie alebo od 1.9.2017, podľa toho, čo nastane 

neskôr a preto uplynie až 1.9.2019. Držiteľ súčasne odmieta, že by registroval Doménu s cieľom 

zabrániť Sťažovateľovi použiť jeho ochranné označenie. Ohľadom preukázania dobrej viery 
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Držiteľ odkazuje na čl. 3.3.5 Pravidiel ADR, t.z. že nadobudol Doménu viac ako 60 dní pred 

vznikom chráneného označenia (Slovenskej OZ). 

(47) Držiteľ vo Vyjadrení vyhlásil, že v súvislosti s Doménou neexistujú žiadne ďalšie konania. 

(48) Držiteľ navrhol, aby Expert podľa čl. 4.1.4 Pravidiel ADR zamietol návrh Sťažovateľa. 

 

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov 

(49) Podľa článku 3.1 Pravidiel ADR sa Držiteľ zaväzuje podriadiť sa riešeniu sporov podľa 

Pravidiel ADR a Poriadku v prípade, že Sťažovateľ podá Centru ADR návrh, v ktorom tvrdí, 

že reťazec znakov tvoriaci Doménu Držiteľa je (a) zhodný alebo podobný s Chráneným 

označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva (čl. 3.1.1 Pravidiel ADR), (b) 

medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámeny (okrem 

prípadov známky s dobrým menom) (čl. 3.1.2 Pravidiel ADR), a nakoniec (c) Doména (ca) bola 

zaregistrovaná či získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne, respektíve Chránenému 

označeniu, právo alebo legitímny záujem (čl. 3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR) a zároveň (cb) 

nebola zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere (čl. 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR). 

(50) Pritom platí, že ak Držiteľ nepreukáže opak, nedostatok práva alebo legitímneho záujmu k 

Doméne [3.3.3 písm. a) Pravidiel ADR] sa považuje za preukázaný už podaním návrhu [čl. 3.2 

v spojení s čl. 3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR]. Všetky ostatné skutočnosti, t. j. podobnosť 

označení [čl. 3.1.1 Pravidiel ADR], pravdepodobnosť zámeny, respektíve dobré meno [čl. 3.1.2 

Pravidiel ADR] ako aj nedostatok dobrej viery [čl. 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR] musí úspešne 

preukázať Sťažovateľ. Ak Sťažovateľ preukáže, že Chránené označenie má v relevantnej časti 

verejnosti dobré meno alebo dobrú povesť, podmienku pravdepodobnosti zámeny už nemusí 

preukazovať (čl. 3.8 Pravidiel ADR). Táto situácia môže nastať predovšetkým u ochranných 

známok, no nie je vylúčená jej aplikácia aj pri iných označeniach. 

(51) Pravidlá ADR poskytujú potenciálnu ochranu širokej palete práv, a to predovšetkým 

zapísanej ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku, zemepisnému označeniu výrobku, 

názvu chránenej odrody rastlín, nezapísanému označeniu, obchodnému menu, názvu právnickej 

osoby (vrátane názvu orgánov verejnej správy, verejnoprávnych inštitúcií, štátov či 

medzinárodných organizácií), označeniu podniku či prevádzkarne, menu alebo chránenému 

pseudonymu alebo všeobecne známej prezývke fyzickej osoby alebo názvu chráneného 

literárneho či umeleckého diela alebo označeniu literárnych postáv (čl. 2.6 Pravidiel ADR). 

Navyše, chráneným označením v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR môžu byť aj ďalšie tam 

neuvedené označenia za splnenia všeobecnej podmienky, že ich relevantné právo uznáva ako 

chránené statky. Pokiaľ Sťažovateľ nepreukáže existenciu výnimočnej situácie (napr. o jasnom 

používaní stránky pre výlučne, alebo v zásadnej miere, cudzie územie) má sa za to, že jediným 

relevantným právom pre osvedčenie práva k označeniu je právo platné na území Slovenskej 

republiky. Aj v prípade preukázania takejto výnimočnej situácia sa však podľa cudzieho práva 

osvedčí len existencia práva, zatiaľ čo zvyšok Sťažnosti sa prejedná podľa zvyčajných 
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pravidiel. 

(52) Pravidlá ADR v čl. 3.3 Pravidiel ADR obsahujú demonštratívny výpočet situácií, kedy 

Expert môže považovať právo alebo legitímny záujem Držiteľa za preukázané. O takéto situácie 

ide ak: (1) Držiteľovi samému patria práva k inému alebo tomu istému Chránenému označeniu, 

ktoré je zhodné s Doménou (čl. 3.3.1 Pravidiel ADR); (2) Držiteľ predtým, než dostal 

akékoľvek oznámenie o spore, Doménu alebo názov, ktorý jej zodpovedá skutočne používal 

alebo urobil preukázateľné prípravy na skutočné používanie, a to v spojení s dobromyseľným 

ponúkaním tovarov alebo služieb (čl. 3.3.2 Pravidiel ADR); (3) Držiteľ ako fyzická osoba, 

obchodná spoločnosť alebo iná právnická osoba, je v relevantnej časti verejnosti bežne známy 

pod menom alebo názvom, ktoré zodpovedá danej Doméne, a to aj v prípade, že mu nepatria 

práva k Chránenému označeniu (čl. 3.3.3 Pravidiel ADR); (4) Držiteľ používa Doménu na 

legitímne nekomerčné účely bez toho, aby sa tým usiloval o neoprávnený zisk klamlivým 

presmerovaním užívateľov, alebo aby tým spôsoboval ujmu Sťažovateľovi (čl. 3.3.4 Pravidiel 

ADR); (5) Dátum nadobudnutia Domény je starší od vzniku Chráneného označenia o viac ako 

60 kalendárnych dní (čl. 3.3.5 Pravidiel ADR). 

(53) Podobne tiež Pravidlá ADR v čl. 3.4 obsahujú demonštratívny výpočet situácií, kedy 

Expert môže mať za to, že u Držiteľa existuje nedostatok dobrej viery. Ide o prípady ak: (1) 

Držiteľ bez predchádzajúcej dohody so Sťažovateľom alebo v rozpore s takouto dohodou 

registroval alebo získal Doménu predovšetkým za účelom predaja, prevodu, prenájmu alebo 

iného obdobného úkonu voči Sťažovateľovi alebo jeho konkurentovi za protihodnotu, ktorá 

zjavne presahuje výšku odôvodnených nákladov na jej registráciu a udržiavanie (čl. 3.4.1 

Pravidiel ADR); (2) Doména bola zaregistrovaná alebo získaná s cieľom zabrániť 

Sťažovateľovi použiť Chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, a zároveň ak sa 

Držiteľ zapojil do takéhoto nekalého jednania opakovane alebo nebola Doména skutočne 

používaná po dobu najmenej 2 rokov odo dňa jej registrácie alebo od 1.9.2017 podľa toho, čo 

nastalo neskôr (čl. 3.4.2 Pravidiel ADR); (3) Doména bola zaregistrovaná alebo získaná 

predovšetkým so zámerom narušenia hospodárskej činnosti Sťažovateľa (čl. 3.4.3 Pravidiel 

ADR); (4) Doména bola alebo je používaná s cieľom dosiahnutia neoprávneného zisku tým, že 

v dôsledku pravdepodobnosti zámeny medzi Doménou a Chráneným označením priťahuje 

používateľov na webové sídlo alebo iný on-line zdroj v sieti Internet Držiteľa alebo tretej osoby 

(čl. 3.4.4 Pravidiel ADR). 

 

Posúdenie  Expertom 

Aplikácia Pravidiel ADR 

(54) Sťažovateľ musí pre úspech v spore tvrdiť a preukázať, že Doména je (a) zhodná alebo 

podobná s Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva, (b) medzi 

Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámeny (okrem 

prípadov ochrannej známky s dobrým menom), a (c) Doména (ca) bola zaregistrovaná alebo 
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získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne, respektíve Chránenému označeniu, právo 

alebo legitímny záujem a zároveň (cb) nebola zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej 

viere. 

 

Preukázanie existencie Chráneného označenia 

(55) V prvom rade je nutné zistiť, či Sťažovateľ vlastní alebo vykonáva práva k Chránenému 

označeniu. 

(56) Sťažovateľ poukázal, že je majiteľom dvoch kombinovaných ochranných známok, a to v 

(i) Prílohe č. 2 k Návrhu, že je majiteľom Slovenskej OZ tak ako je špecifikovaná v bode 9 

tohto rozhodnutia a  (ii) Prílohe č. 3 k Návrhu, že je majiteľom Českej OZ, tak ako je 

špecifikovaná v bode 10 tohto rozhodnutia. Existenciu uvedených ochranných známok v 

majetku Sťažovateľa je týmto možné považovať za osvedčenú, čo však v prejednávanom 

prípade nie je možné automaticky stotožniť s preukázaním existencie Chráneného označenia v 

zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR. 

(57) Pokiaľ ide o posúdenie povahy Českej OZ ako Chráneného označenia, je potrebné 

vychádzať zo skutočnosti, že Česká OZ je ochrannou známkou podľa právneho poriadku 

Českej republiky a má bez ďalšieho účinky výlučne na území Českej republiky. 

(58) S poukazom na bod 50 tohto rozhodnutia nie je možné Českej OZ, ak nemá súčasne povahu 

ochrannej známky, ktorá sa na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu 

Slovenskej republiky stala všeobecne známou, priznať povahu Chráneného označenia, a to z 

dôvodu, že nebola Sťažovateľom tvrdená ani preukázaná výnimočná situácia (napr. používanie 

Domény výlučne, alebo v zásadnej miere pre územie Českej republiky). 

(59) Sťažovateľ v Replike uviedol, že považuje Českú OZ za všeobecne známu v zmysle čl. 

3.6.1 písm. e) Pravidiel poskytovania domén. Preto je vo vzťahu k Českej OZ nevyhnutné 

preskúmať, či sa stala všeobecne známou ochrannou známkou na území Slovenskej republiky 

alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, a to v zmysle článku 6bis Parížskeho dohovoru 

na ochranu priemyslového vlastníctva, ktorý je súčasťou právneho poriadku Slovenskej 

republiky v spojení s § 7 písm. c) Zákona o ochranných známkach. 

(60) V prípade ak sa Sťažovateľ dovoláva všeobecnej známosti Českej OZ a zároveň nejde o 

prípad kedy je rozhodné cudzie územie (pozri bod 50 tohto rozhodnutia), musí ho doložiť 

riadnymi dôkazmi o všeobecnej známosti na území alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej 

republiky. V tejto súvislosti je možné oprieť sa o kritériá uvedené v Spoločnom odporúčaní 

WIPO o ustanoveniach týkajúcich sa ochrany všeobecne známych známok (2000), ktoré sa vo 

významnej časti prekrývajú s požiadavkami pre dobré meno resp. dobrú povesť ochrannej 

známky, ako boli definované v rozsudkoch SD EÚ (rozsudok SD EÚ vo veci C-375/97 General 

Motors, zo 14. septembra 1999; rozsudok SD EÚ vo veci T-67/04 Spa-Finders z 25. mája 2005, 

bod 34). Ide o kvantitatívne kritériá, týkajúce sa posúdenia najmä toho, pre akú časť 

relevantného sektoru verejnosti, ktorej sú výrobky alebo služby ochrannej známky adresované, 
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je ochranná známka známa lebo rozpoznateľná. To možno posúdiť podľa kritérií ako najmä 

podiel ochrannej známky na trhu, intenzita, zemepisný rozsah a trvanie jej používania alebo 

propagácie a hodnota spojená s ochrannou známkou. 

(61) Je potrebné uviesť, že Sťažovateľ v Návrhu netvrdil, že sa Česká OZ stala na území 

Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k nemu všeobecne známou. Sťažovateľ až v reakcii na 

tvrdenia Držiteľa vo Vyjadrení o tom, že Českú OZ nie je možné pokladať za Chránené 

označenie v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR a čl. 3.6.1 Pravidiel poskytovania domén v Replike 

uviedol, že Českú OZ je potrebné považovať za všeobecne známu ochrannú známku. 

Sťažovateľ svoje tvrdenie s výnimkou Prílohy č. 2 k Replike (výrez zo štatistiky Google 

Analytics) nepodložil žiadnymi ďalšími skutočnosťami alebo dôkazmi. 

(62) Vo vzťahu k Českej OZ s ohľadom na obsah Platformy, relevantnú časť verejnosti tvoria 

slovenskí študenti stredných a vysokých škôl, z hľadiska geografického vymedzenia ide 

priemerného celoslovenského študenta (spotrebiteľa). Obsah domény primat.cz je pritom 

výrazne prioritne orientovaný na študentov českých stredných a vysokých škôl (čo vyplýva aj 

z predloženého dôkazu – štatistiky Google Analytics). 

(63) Expert sa stotožňuje s názorom Držiteľa, že dôkaz štatistikou Google Analytics nie je 

dostatočne určitý (čo do určenia domény, ktorej sa týka, časového obdobia, ani počtu 

unikátnych užívateľov domény primat.cz). Keďže Sťažovateľ nepreukázal opak, je potrebné 

vychádzať z toho, že počet unikátnych užívateľov domény primat.cz zo Slovenskej republiky 

je nezanedbateľne nižší ako uvádzaný počet 70.000. 

(64) Ani v prípade, ak by bola štatistika Google Analytics interpretovaná spôsobom, ktorý 

predkladal Sťažovateľ, Expert z nej samotnej vzhľadom na okolnosti prípadu, absenciu ďalších 

preukázaných tvrdení Sťažovateľa a iné skutočnosti (napr. priemerný počet študentov stredných 

a vysokých škôl na Slovensku) nemá za preukázané, že Česká OZ sa stala všeobecne známou 

ochrannou známkou na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej 

republiky. 

(65) Vzhľadom na uvedené, Expert na účely rozhodovania tohto prípadu nepovažuje Českú OZ 

za Chránené označenie v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR a čl. 3.6.1 Pravidiel poskytovania 

domén. 

(66) Pokiaľ ide o Slovenskú OZ, je nesporné a preukázané, že právo prednosti vzniklo 

Sťažovateľovi až 31.7.2017, t.z. dátum prednosti tejto ochrannej známky časovo nepredchádza 

dátumu registrácie Domény Držiteľom. Z uvedeného vyplýva, že Slovenská OZ (a teda ani 

Chránené označenie) v čase registrácie Domény Držiteľom neexistovala a pri registrácii 

Domény tak nemohlo dôjsť k porušeniu čl. 3.6.1 Pravidiel poskytovania domén. Sťažovateľ 

prihlásil Slovenskú OZ (31.7.2017) až viac ako 2 roky po registrácii Domény (19.2.2015). Pri 

konzekventnom uplatňovaní princípu práva prednosti je možné tvrdiť, že Slovenská OZ je 

neskorším označením, preto vo vzťahu k Doméne nemá poskytovať Sťažovateľovi ochranu, 

resp. rozsah ochrany je minimálny. 

mailto:centrumadr@localdomain.local
mailto:adr@eisionline.org


 

Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov 

centrumadr@localdomain.local, adr.eisionline.org, adr@eisionline.org  

 

Strana 13 z 19 
 

(67) Vzhľadom na to, že Expert vychádza z právneho stavu v čase rozhodovania, je možné 

akceptovať, že v čase rozhodovania má Slovenská OZ formálne charakter Chráneného 

označenia v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR (ale nie v zmysle čl. 3.6.1 Pravidiel poskytovania 

domén). Rozsah ochrany, ktorý Slovenská OZ ako Chránené označenie poskytuje 

Sťažovateľovi je však významne užší, keďže Slovenská OZ neexistovala v čase registrácie 

Domény a v dobe viac ako 24 mesiacov po registrácii Domény. Tento zúžený rozsah ochrany 

má zásadný význam predovšetkým pre posúdenie podmienok v čase registrácie Domény a s 

tým súvisiacich otázok legitimity záujmu a dobrej viery Držiteľa. Prípadný neoprávnený zásah 

do práv Sťažovateľa vyplývajúcich zo Slovenskej OZ ako Chráneného označenia sa môže týkať 

výlučne konania Držiteľa a využívania Domény v období po vzniku akýchkoľvek práv zo 

Slovenskej OZ (31.7.2017), ale nie predtým. Keďže pre úspech v spore musí byť preukázané 

splnenie všetkých tvrdení Sťažovateľa podľa čl. 3.1 Pravidiel ADR, uvedené obmedzenie má v 

konkrétnom prípade vplyv predovšetkým aj na potrebu posúdenia zhodnosti či podobnosti a 

pravdepodobnosti zámeny Domény so Slovenskou OZ, keďže tieto posúdenia sa javia ako 

redundantné. 

(68) Chráneným označením je v zmysle vyššie uvedeného na účely tohto rozhodnutia výlučne 

Slovenská OZ, a to až v čase po 31.7.2017 (právo prednosti). 

 

Zhodné alebo podobné označenie 

(69) Z dôvodu nutnosti splnenia všetkých podmienok podľa čl. 3.1 Pravidiel pre úspech 

Sťažovateľa v spore, posúdenie otázky, či je Doména primat.sk zhodná alebo podobná s 

Chráneným označením, ku ktorému má Sťažovateľ práva (Slovenská OZ) nie je pre výsledok 

rozhodovania významná, a to v súvislosti s limitovaným rozsahom Chráneného označenia a na 

to nadväzujúce posúdenie legitimity a dobrej viery Držiteľa. Napriek tomu Expert aspoň v 

stručnosti túto otázku posúdil.  

(70) V známkovej praxi všeobecne platí, že v rámci posudzovania zhodnosti/podobnosti je vždy 

nutné vychádzať z celkového dojmu porovnávaných označení, ktorým pôsobia na priemerného 

spotrebiteľa, pričom na celkový dojem majú vplyv najmä dominantné a rozlišovacie 

(dištinktívne) prvky. Priemerný spotrebiteľ je riadne informovaný, primerane pozorný a 

obozretný (rozsudok SD EÚ vo veci C-210/96 Gut Springenheide a Tusky zo 16. júla 1998, 

bod 31). Má však len málokedy možnosť uskutočniť priame porovnanie oboch označení, musí 

sa spoliehať na nedokonalú predstavu, ktorú si uchoval v pamäti. Stupeň pozornosti 

priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo 

služieb (rozsudok SD EÚ vo veci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer z 22. júna 1999, bod 26). 

Priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok bez toho, aby analyzoval jej 

detaily (rozsudok SD EÚ vo veci C-251/95 Sabel z 11. novembra 1997, bod 23).  

(71) Ako už bolo uvedené vo vzťahu ku Chránenému označeniu, ktoré súvisí najmä so 

zdieľaním študijných materiálov, skúseností a ďalších informácií, ktoré súvisia so štúdiom na 
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stredných a vysokých školách (prevádzkovanie Platformy), možno konštatovať, že priemerným 

spotrebiteľom je časť verejnosti tvorená študentami stredných a vysokých škôl. Z hľadiska 

geografického vymedzenia je potrebné uvažovať o priemernom celoslovenskom spotrebiteľovi 

(študentovi strednej alebo vysokej školy). 

(72) Označenie je možné považovať za zhodné s ochrannou známkou vtedy, keď obsahuje 

všetky prvky tvoriace ochrannú známku, a to bez zmien alebo bez pridania ďalších prvkov, 

alebo keď posudzované označenie ako celok obsahuje oproti ochrannej známke rozdiely tak 

nepatrné, že tieto môžu ujsť pozornosti priemerného spotrebiteľa (rozsudok SD EÚ vo veci 

C291/00 LTJ Diffusion z 23. marca 2003, bod 54). Podobnosť porovnávaných označení sa v 

známkovej praxi štandardne posudzuje z hľadiska vizuálneho (vnímanie zrakom), fonetického 

(vnímanie sluchom) a sémantického (vnímanie významu). V oboch prípadoch ide o právny test. 

(73) Slovenská OZ je kombinovanou ochrannou známkou, ktorá je tvorená grafickým 

znázornením opice/gorily a slovného spojenia primat.sk. Grafické znázornenie opice/gorily sa 

nachádza v jednom riadku so slovným spojením a z hľadiska priemerného pozorovateľa, ktorý 

číta smerom zľava doprava mu predchádza. Upriamuje tak vopred pozornosť recipienta na 

sémantický význam časti slovného spojenia „primat“ v zmysle najvyššieho radu cicavcov. 

Znaky „.sk“ sú v celkovom kontexte bezvýznamné. Grafický prvok Slovenskej OZ však nie je 

bezvýznamný, takže nemožno uzavrieť, že by bez jeho stvárnenia priemerný spotrebiteľ rozdiel 

medzi slovným spojením „primat.sk“ a grafickým stvárnením Slovenskej OZ nepostrehol. 

(74) Vzhľadom na vyššie uvedené, porovnaním reťazca znakov tvoriacich Doménu primat.sk s 

kombinovanou Slovenskou OZ je možné dôjsť k záveru, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa 

ide o označenia podobné. 

 

Pravdepodobnosť zámeny alebo dobré meno/povesť 

(75) Z dôvodu nutnosti splnenia všetkých podmienok podľa čl. 3.1 Pravidiel pre úspech 

Sťažovateľa v spore, posúdenie otázky, či existuje pravdepodobnosť zámeny medzi Doménou 

primat.sk a Chráneným označením, ku ktorému má Sťažovateľ práva (Slovenská OZ) nie je pre 

výsledok rozhodovania významné, a to v súvislosti s limitovaným rozsahom Chráneného 

označenia a na to nadväzujúceho posúdenie legitimity a dobrej viery Držiteľa. Expert sa preto 

touto otázkou bližšie nezaoberá, ale aspoň v stručnosti objasní východiská, ktoré sú pre neho z 

hľadiska kontextu prípadu relevantné. 

(76) Vzhľadom na skutočnosť, že Sťažovateľ v podaniach netvrdil a ani nepreukázal, že 

Chránené označenie (Slovenská OZ) má mať v relevantnej časti verejnosti dobré meno alebo 

dobrú povesť, posudzovaním dobrého mena alebo dobrej povesti Slovenskej OZ sa nie je 

potrebné zaoberať. 

(77) Pojem pravdepodobnosť zámeny je opäť potrebné v prvom rade vykladať v kontexte 

známkového práva. Pravdepodobnosť zámeny predstavuje nebezpečenstvo, že by sa verejnosť 

mohla domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od rovnakého podniku alebo 
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prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené (rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97 

Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 29). Pravdepodobnosť zámeny je nutné 

posudzovať celkovo s prihliadnutím ku všetkým dôležitým faktorom vo vzťahu k okolnostiam 

daného prípadu. Čím väčšia je rozlišovacia spôsobilosť skoršieho označenia, tým väčšia 

pravdepodobnosť zámeny existuje (rozsudok SD EÚ vo veci C-251/95 Sabel z 11. novembra 

1997, bod 24). 

(78) Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny sa berie do úvahy: (1) miera podobnosti 

označení, (2) miera rozlišovacej spôsobilosti označení a, ak došlo k používaniu (k čomu v 

prejednávanom prípade nedošlo), (3) miera podobnosti tovarov a služieb, pre ktoré sú použité. 

Čím je vyššie „celkové skóre“, tým je pravdepodobnejšia zámena. Nižšia miera podobnosti 

tovarov alebo služieb kolíznych označení môže byť pritom kompenzovaná vyššou mierou 

podobnosti označení a naopak (rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha z 

29. septembra 1998, bod 17). 

(79) Rovnako pravdepodobnosť zámeny môže vzniknúť aj napriek nižšej miere podobnosti 

tovarov alebo služieb, ak sú označenia veľmi podobné a Chránené označenie má navyše vysokú 

rozlišovaciu spôsobilosť (rozsudok SD EÚ rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki 

Kaisha z 29. septembra 1998, bod 19). Vo vzťahu osobitne k doménovým sporom, ktoré sa v 

rámci ADR rozhodujú, je však nutné zdôrazniť, že kritérium podobnosti tovarov a služieb má 

zmysel uplatňovať v rámci testu pravdepodobnosti zámeny len v prípadoch, keď je preukázané, 

že doména sa používa alebo v minulosti používala vo vzťahu k verejnosti (tzn. inak ako len 

interne) v súvislosti s tovarmi a službami. Aj z tohto dôvodu nie je toto kritérium výslovne 

uvedené v článku 3.1 Pravidiel ADR, hoci sa bežne uplatňuje v známkovom práve. V 

posudzovanom prípade k používaniu Domény vo vzťahu k verejnosti nedošlo. 

(80) Z ustálenej judikatúry SD EÚ vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky 

znamená, že ochranná známka je spôsobilá identifikovať výrobok/službu ako výrobok či službu 

pochádzajúci od určitého podniku, a teda odlíšiť tento výrobok/službu od výrobkov či služieb 

ostatných podnikov/poskytovateľov. Rozlišovacia spôsobilosť pre konkrétne tovary alebo 

služby môže byť inherentná, alebo nadobudnutá prostredníctvom dlhodobého používania, ak 

označenie pôvodne nemalo žiadnu alebo len slabšiu rozlišovaciu spôsobilosť (napr. pre čisto 

opisné kombinácie prvkov alebo pri sugestívnych označeniach). 

(81) Expert súhlasí s argumentáciou Držiteľa, že slovné označenie „primat“ je bežne používané 

slovo, má vysokú mieru všeobecnosti a nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Tomu nasvedčujú aj 

Držiteľom uvádzané skutočnosti týkajúce sa existencie iných chránených označení tretích osôb 

(obchodné mená, ochranné známky), ktoré obsahujú slovné označenie „primat“. 

(82) Slovné označenie „primat“ je výrazným prvkom Slovenskej OZ ako kombinovanej 

ochrannej známky, avšak pri púhom uvedení tohto slova bez jeho umiestnenia v špecifickom 

grafickom vyobrazení, ktoré upriamuje pozornosť spotrebiteľa na stvárnenie opice/gorily a 

tomu zodpovedajúci sémantický význam slova „primat“ (pozri aj bod 71 tohto rozhodnutia) nie 
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je možné bez ďalšieho hovoriť o tom, že ide o zanedbateľný rozdiel oproti Slovenskej OZ, ktorý 

by spotrebiteľ nepostrehol. Vypustením grafickej stránky kombinovanej ochrannej známky – 

ktoré je pri uvedení označenia „primat“ v reťazci znakov tvoriacich doménu nevyhnutné – totiž 

zostáva iba označenie s vysokým stupňom všeobecnosti, pričom bez ďalšieho rozboru nie je 

zrejmé, či ešte plní základné a ďalšie funkcie ochrannej známky (k tomu bližšie aj Rozsudok 

Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 30.10.2014, sp. zn. 23 Cdo 3338/2012). 

Predpokladom pre plnenie funkcií ochrannej známky je to, že spotrebitelia, ktorým je označenie 

určené, toto označenie („primat“) spájajú so Sťažovateľom, resp. službami Sťažovateľa, t.z. 

označenie „primat“ je pre Sťažovateľa príznačné. 

(83)  Vzhľadom na to, že zodpovedanie otázky pravdepodobnosti zámeny nie je pre vyriešenie 

sporu potrebné, Expert sa ďalej otázkou vymedzenou v bode 80 tohto rozhodnutia, t.z. 

posúdením dostatočnosti miery rozlišovacej spôsobilosti slovného označenia „primat“ v 

nadväznosti na konštatovanú podobnosť (nie zhodnosť) Domény a Slovenskej OZ, nezaoberal. 

 

Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu 

(84) V ďalšom kroku je nutné posúdiť, či Doména bola zaregistrovaná či získaná bez toho, aby 

mal súčasný Držiteľ k Doméne, respektíve Chránenému označeniu, právo alebo legitímny 

záujem. Pritom platí, že ak Držiteľ nepreukáže opak, nedostatok práva alebo legitímneho 

záujmu k Doméne sa považuje za preukázaný už podaním návrhu. Ide teda o vyvrátiteľnú 

domnienku nedostatku práva alebo legitímneho záujmu. 

(85) Z obsahu spisu nevyplýva, že by Držiteľ spadal do niektorých z kategórií demonštratívne 

vymedzených v článkoch 3.3.1 až 3.3.4 Pravidiel ADR. Osobitne je možné uviesť, že medzi 

stranami je nesporné a Držiteľ sám vo Vyjadrení aj Duplike potvrdzuje, že pred doručením 

oznámenia o spore nevykonal žiadne preukázateľné prípravy na skutočné používanie, a to v 

spojení s dobromyseľným ponúkaním tovarov alebo služieb (čl. 3.3.2 Pravidiel ADR). 

(86) Držiteľ však preukazuje svoj legitímny záujem skutočnosťou, že Doménu, ktorej 

predmetom je bežné slovo zo slovníka registroval v súlade s čl. 3.6.1 Pravidiel poskytovania 

domén (t.z. v čase registrácie Domény neexistovalo žiadne Chránené označenie, do ktorého by 

registráciou Domény Držiteľ zasiahol) a zo skutočnosti, že je splnená podmienka podľa čl. 3.3.5 

Pravidiel ADR - dátum nadobudnutia Domény Držiteľom je starší od vzniku Chráneného 

označenia o viac ako 60 kalendárnych dní. 

(87) Sťažovateľ v Replike tvrdil, že čl. 3.3.5 Pravidiel sa vzhľadom na špecifické okolnosti 

prípadu nemá aplikovať, najmä z dôvodu, že Držiteľ je českým subjektom, ktorý sa pred 

registráciou Domény stretával s podnikateľskou činnosťou Sťažovateľa. Tento argument 

nepovažuje Expert za presvedčivý, navyše Sťažovateľ svoje tvrdenie o stretávaní sa Držiteľa s 

podnikateľskou činnosťou Sťažovateľa, ktoré Držiteľ poprel, nepreukázal. 

(88) V kontexte všetkých okolností prípadu, najmä s ohľadom na skutočnosť, že dátum 

prednosti Chráneného označenia je časovo významne neskorší ako dátum registrácie Domény 
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a vzhľadom na jednoznačné splnenie podmienky podľa čl. 3.3.5 Pravidiel ADR, má Expert za 

to, že Držiteľ dostatočne preukázal existenciu legitímneho záujmu k Doméne. 

 

Nedostatok dobrej viery 

(89) V poslednom kroku je potrebné posúdiť, či predmetná Doména nebola „zaregistrovaná, 

získaná a používaná v dobrej viere“. Podľa Pravidiel ADR je povinnosťou Sťažovateľa 

preukázať tieto okolnosti. Podľa Pravidiel ADR je povinnosťou Sťažovateľa preukázať tieto 

okolnosti. Môže si pritom pomôcť preukázaním okolností jednej alebo viacerých zo skutkových 

podstát formulovaných demonštratívne v článku 3.4.1 až 3.4.4 Pravidiel ADR. Ak žiadna z nich 

nie je aplikovateľná, musí iným spôsobom preukázať, že Doména nebola „zaregistrovaná, 

získaná a používaná v dobrej viere“. 

(90) Vo vzťahu k výkladu ustanovenia 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR je možné odkázať na 

vysvetlenie uvedené v odbornom rozhodnutí Panelu Expertov ADR zo dňa 1.2.2018 v konaní 

č. 1/2017, podľa ktorého platí: „Hoci z dikcie by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že ide o 

kumulatívnu podmienku, nie je tomu tak. V prvom rade, zaregistrovanie a získanie majú 

navzájom zásadný významový presah. V druhom rade, už demonštratívny výpočet poodhalí, že 

ak zlá viera raz preukázateľne existovala pri získaní domény (napr. 3.4.1 Pravidiel ADR), nie 

je ju možné jednoducho konvalidovať následným správaním. Pred Expertom preto stačí 

alternatívne preukázať, že zaregistrovanie, získanie alebo používanie bolo vykonané v zlej 

viere. V mnohých prípadoch navyše striktné rozlišovanie jednotlivých fáz správania držiteľa 

nedáva dobrý zmysel“.  

(91) V súvislosti s posudzovaním aspektu dobrej viery, resp. nedostatku dobrej viery, je možné 

taktiež odkázať na výklad Panelu Expertov ADR v rozhodnutí zo dňa 1.2.2018 v konaní č. 

1/2017, kde Panel Expertov konštatoval, že pri vymedzení konceptu dobrej viery, resp. 

nedostatku dobrej viery, ktorý z povahy veci nemôže byť bližšie definovaný vo všeobecne 

záväzných právnych predpisoch, sa možno oprieť o judikatúru Súdneho dvora EÚ, ako aj 

slovenských súdov. Vo všeobecnosti možno povedať, že neexistencia dobrej viery je 

subjektívny stav – stav vedomia, ktorý nie je zlučiteľný s uznávanými normami etického 

konania, a ktorý možno zistiť len z objektívnych skutočností (dôkazov), a ktorý je potrebné 

posudzovať jednotlivo v každom prípade (rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24.11.2011 sp. zn. 

5Sžhuv1/2011 vo veci Štefan Nižňanský - STEFANY proti ÚPV SR „SIEŇ SLÁVY 

SLOVENSKÉHO HOKEJA“). 

(92)  V prejednávanom prípade je zrejmé, že s ohľadom na časovú súslednosť registrácie 

Domény a vzniku Chráneného označenia (Slovenskej OZ), ktoré vzniklo až viac ako 2 roky po 

registrácii Domény, je potrebné odlíšiť na jednej strane „registrovanie a získanie“ Domény 

Držiteľom a na strane druhej „používanie“ Domény Držiteľom v čase po vzniku Chráneného 

označenia. Registrovanie a získanie Domény Držiteľom sa pritom v prejednávanom prípade 

obsahovo prekrývajú. 
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(93) Vo vzťahu k registrácii Domény v prejednávanom prípade je pritom potrebné za zásadný 

faktor považovať, najmä to či Držiteľ pri registrácii Domény (i) vedel alebo mohol vedieť, že 

tretia osoba používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary/služby, 

čo by mohlo viesť k pravdepodobnosti zámeny alebo (ii) mal v úmysle zabrániť tejto tretej 

osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-

529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli z 11. júna 2009, bod 53). 

(94) V prejednávanom prípade je vzhľadom na absenciu existencie Chráneného označenia v 

čase registrácie Domény a počas nasledujúceho dlhodobo trvajúceho obdobia (od februára 2015 

do konca júla 2017) nepochybné, že Držiteľ nemohol vedieť, že Sťažovateľ používa zhodné 

alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary/služby, čo by mohlo viesť k 

pravdepodobnosti zámeny a nemohol mať v úmysle zabrániť tretej osobe pokračovať v 

používaní takéhoto označenia (keďže Slovenská OZ ešte nebola prihlásená). Sťažovateľ 

nepreukázal nedostatok dobrej viery Držiteľa pri registrácii bežne používaného slova v čase, 

keď neexistovalo žiadne Chránené označenie, ktoré by v zmysle čl. 3.6.1 Pravidiel 

poskytovania domén znamenalo, že ide o registráciu neprípustného označenia Domény. 

Uvedené sa vzťahuje aj na používanie Domény Držiteľom od registrácie až do podania 

prihlášky k Slovenskej OZ (31.7. 2017). 

(95) Pokiaľ ide o dobrú vieru pri „používaní“ domény, v prvom rade je potrebné zdôrazniť, že 

registrovanú doménu na rozdiel od ochranných známok nezaťažuje explicitná aktívna 

povinnosť používať ju určitým spôsobom. Ak je však registrovaná doména zhodná alebo 

podobná s Chráneným označením, prirodzene môže vzniknúť pochybnosť o dobrej viere jej 

držiteľa. Držiteľ dobrú vieru manifestuje tým, že takúto doménu začne v rozumnom čase 

používať legitímnym spôsobom (pozri čl. 3.4.3 Pravidiel ADR). Čím dlhšie je takáto doména 

bez legitímneho používania, tým viac sám držiteľ svojou pasivitou vzbudzuje pochybnosti o 

legitímnosti držby domény. Po uplynutí dvoch rokov sa má za určitých okolností podľa čl. 

3.4.2. písm. b) Pravidiel ADR dokonca za to, že sa doména drží už v zlej viere. Preto z dôvodu, 

že doména nie je používaná, nemožno hneď na začiatku jej držania vyvodiť zlú vieru držiteľa, 

samozrejme, ak niet ďalších okolností. 

(96) Je nesporné, že Držiteľ po registrácii Doménu „zaparkoval“ v spoločnosti WebHouse s.r.o. 

a teda Doménu aktívne nevyužíval po dobu viac ako dvoch rokov, čo môže naznačovať 

pochybnosti o dobrej viere Držiteľa, a to aj v súvislosti s tým, že Držiteľ pripustil, že ďalšie 

využívanie Domény môže spočívať aj v jej budúcom predaji. Sťažovateľ v nevyužívaní 

Domény vidí náznaky blokačného a špekulatívneho konania. Je však potrebné dať za pravdu 

Držiteľovi, že znaky osobitnej skutkovej podstaty podľa čl. 3.4.2. písm. b) Pravidiel ADR 

neboli naplnené, nakoľko doba dvoch rokov sa v prejednávanom prípade počíta až od 1.9. 2017 

a uplynie teda až v čase po vydaní tohto rozhodnutia. Súčasne platí tiež to, že doba počas ktorej 

paralelne existuje Doména a Chránené označenie (Slovenská OZ) je v čase rozhodovania 

približne jeden rok. 
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(97) V nadväznosti na nevyužívanie Domény Sťažovateľ opakovane žiadal, aby aj pri 

posudzovaní dobrej viery Držiteľa bolo vzaté do úvahy, že Držiteľ je český subjekt, ktorý prišiel 

do styku s činnosťou Sťažovateľa na území Českej republiky. Sťažovateľ z týchto skutočností 

odvodzuje, že sú splnené znaky osobitnej skutkovej podstaty podľa čl. 3.4.3 Pravidiel ADR, 

t.z. že zámerom Držiteľa bolo narušenie hospodárskej činnosti Sťažovateľa. Držiteľ poprel, že 

by sa stretával s činnosťou Sťažovateľa a Sťažovateľ túto skutočnosť nad rámec svojho tvrdenia 

nijako nepreukázal, preto nie je predpoklad o tom, že Držiteľ poznal činnosť Sťažovateľa 

možné považovať za preukázaný. Zo samotnej skutočnosti, že Držiteľ a Sťažovateľ sú obaja 

české obchodné spoločnosti nie je možné vyvodzovať žiadne závery, a to ani smerom k 

možnému naplneniu znakov skutkovej podstaty podľa čl. 3.4.3 Pravidiel ADR. 

(98) Pre úplnosť je potrebné uviesť, že Expert pri posudzovaní všetkých okolností existencie 

dobrej viery pri používaní Domény zohľadnil aj skutočnosť, že Držiteľ nikdy aktívne 

Sťažovateľa neoslovil s ponukou predaja Domény, žiadosť o prevod Domény adresoval 

Sťažovateľ Držiteľovi. Rovnako je potrebné zohľadniť, že Sťažovateľ osobitne vyzdvihuje 

známosť svojej činnosti na území Českej republiky a v podaniach netvrdí, že by vyvíjal činnosť 

na území Slovenskej republiky. 

(99) Zo strany Sťažovateľa teda nebolo preukázané, že Doména nebola Držiteľom 

zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere. Naopak, vzhľadom na okolnosti 

prejednávaného prípadu a najmä časovú súslednosť registrácie Domény a vzniku Chráneného 

označenia Držiteľ preukázal, že Doména bola zaregistrovaná tak, že Držiteľ k nej mal legitímny 

záujem. Neboli tak splnené všetky podmienky podľa čl. 3 Pravidiel ADR nevyhnutné na to, aby 

bol Sťažovateľ v spore úspešný. 

 

Rozhodnutie vo veci samej 

Návrh Sťažovateľa sa v plnom rozsahu zamieta podľa čl. 4.1.5 Pravidiel ADR. 

 

Expert: JUDr. Radovan Pala, LL.M., PhD. 

 

Dátum: 6.8.2018 
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