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 Číslo konania: 5/2018 

 

Odborné rozhodnutie Experta 

podľa čl. 4 Pravidiel ADR 

a § 17 Rokovacieho poriadku 

 

 

Sťažovateľ:   Asociácia personálnych agentúr Slovenska, IČO: 36 065 790 

Obchodná 2, 811 01 Bratislava – Staré Mesto 

Zástupca sťažovateľa: KUTAN & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária 

Rajská 15/A, 811 08 Bratislava 

 

Držiteľ:   G & H, s. r. o., IČO: 36 274 381 

nám. Oslobodenia 4/18, 905 01 Senica, Slovenská republika 

Zástupca držiteľa:  - 

Doména:   apas.sk 

Kľúčové slová: zhodnosť a podobnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; 

ochranná známka; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva 

alebo legitímneho záujmu; povinnosti strán; účel a rozsah ADR; 

chránené označenie. 

 

Zhrnutie: 

Sťažovateľ požiadal o prevod domény apas.sk z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdenej hrozby 

zásahu do svojich práv z ochranných známok „APAS“ s účinkami v Slovenskej republike. V 

čase podania návrhu a vydania rozhodnutia Experta nebola doména apas.sk verejne používaná. 

Expert konštatoval zhodnosť a podobnosť ochranných známok „APAS“ s doménou apas.sk a 

existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k 

doméne neboli Držiteľom preukázané. Sťažovateľ dostatočne nepreukázal nedostatok dobrej 

viery pri získaní a používaní domény Držiteľom, najmä cieľ zabrániť Sťažovateľovi použiť 

Chránené označenie, zámer narušiť jeho hospodársku činnosť alebo cieľ dosiahnuť 

neoprávnený zisk v súvislosti s priťahovaním používateľov na webové sídlo predchádzajúceho 

držiteľa domény (prevodcu). Samotný fakt, že Držiteľ nepoužíva Doménu, spojený s obavou 

Sťažovateľa z ohrozenia práva a inak nepodloženými vyjadreniami o špekulatívnej registrácii 

nie sú dostatočnými objektívnymi skutočnosťami (dôkazmi), na základe ktorých by expert 
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mohol urobiť záver o nedostatku dobrej viery. Expert nemôže dopĺňať ani vyhľadávať podstatné 

skutkové tvrdenia či dôkazy, keďže ide o povinnosť Strán. Konštatujúc nesplnenie všetkých 

nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrh v celom rozsahu zamietol. 

 

Procesná situácia 

(1) Návrhom podaným dňa 4.6.2018 (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 apas.sk 

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

Centru ADR uhradený dňa 13.6.2018. 

(2) Sťažovateľ v Návrhu zároveň požiadal o zablokovanie Domény podľa článku 4.6.1 

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

(ďalej len „SK-NIC“) dňa 20.6.2018 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 21.6.2018) ako aj poštou (dňa 26.6.2018). 

(4) Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril. 

(5) 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 stala 

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 

(6) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 24.7.2018. 

 

Tvrdenia Sťažovateľa 

(7) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že Asociácia personálnych agentúr Slovenska vznikla ako 

prvé záujmové združenie v roku 2002 a bola zaregistrovaná 17.1.2003. Sťažovateľ je majiteľom 

dvoch ochranných známok: slovnej ochrannej známky č. 241713 v znení „APAS“ s právom 

prednosti 7.4.2015 a kombinovanej ochrannej známky č. 240886 obsahujúcej aj vyobrazenie 

„APAS“ s právom prednosti 30.3.2015. Slovná ochranná známka č. 241713 je registrovaná pre 

triedu 35 – Personálne poradenstvo; obchodné poradenstvo alebo podnikateľské poradenstvo; 

sprostredkovateľne práce, a pre triedu 41 – Vzdelávanie; školenia. Kombinovaná ochranná 

známka č. 240886 je registrovaná pre triedu 35 – Personálne poradenstvo; odborné obchodné 

alebo podnikateľské poradenstvo; sprostredkovateľne práce, s výnimkou poradenstva v oblasti 

priemyslu platobných kariet (ďalej aj ako „Ochranné známky“).  

(8) Držiteľ je na základe verejne dostupných informácií uvedených na portáli SK-NIC 

držiteľom Domény apas.sk. 
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(9) Sťažovateľ okrem iného prevádzkuje aj webovú stránku na doméne 1apas.sk. 

(10) Sťažovateľ v Návrhu poukázal na genézu prípadu, ktorý predchádzal prevodu Domény na  

Držiteľa. Sťažovateľ viedol ako navrhovateľ súdny spor o zmenu názvu záujmového združenia 

právnických osôb, sp. zn. 32CbPv/2/2015, pričom na strane odporcu vystupovala Aliancia 

personálnych agentúr Slovenska, IČO 45 743 070 (ďalej len „Aliancia“), ktorá vznikla 

28.4.2014. V rámci predmetného konania bol dňa 16.11.2015 doručený súdu návrh na zmier, 

ktorý súd na pojednávaní dňa 23.11.2015 schválil pod č. k. 32CbPv/2/2015-55 (ďalej len 

„Zmier“). Na tomto pojednávaní súd zároveň skonštatoval, že Aliancia má zmenený názov na 

HR Aliancia (od 15.11.2015). Zmierom sa Aliancia okrem iného zaviazala k nasledovnému: 

„Odporca sa zaväzuje, že nebude využívať internetovú doménu „apas.sk“ za účelom 

propagácie svojej činnosti, činnosti iného záujmového združenia reprezentujúceho personálne 

agentúry vrátane prípadného právneho nástupcu odporcu a ani za účelom propagácie činnosti 

žiadneho zo svojich členov“. Odporca je povinný zdržať sa používania označenia „APAS“ 

v akomkoľvek tvare a veľkosti písma pri výkone svojej činnosti odo dňa právoplatnosti tohto 

uznesenia“.  

(11) Napriek uvedenému však Aliancia ešte pred právoplatnosťou Zmieru Doménu previedla 

na Držiteľa. 

(12) Sťažovateľ zastáva názor, že uvedený prevod bol účelový. Sťažovateľ Držiteľa písomne 

vyzval na prevod predmetnej Domény, ten to však odmietol. Sťažovateľ má za to, že z predmetu 

súdneho sporu ako aj zo slovného zobrazenia samotnej Domény jednoznačne vyplýva jeho 

eminentný záujem používať Doménu, nakoľko „APAS“ je skratkou začiatočných písmen názvu 

Sťažovateľa. Účelovým prevodom Domény zo strany Aliancie prišlo k faktickej nemožnosti 

propagácie Sťažovateľa na internete a k znefunkčneniu Domény. 

(13) Sťažovateľ odkazuje na ustanovenie § 8 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 

v znení  neskorších predpisov s tým, že nikto nesmie používať označenie zhodné alebo 

zameniteľné s jeho ochrannou známkou. Ďalej v časti II Návrhu dodáva, že Sťažovateľ ako 

majiteľ Ochranných známok zapísaných do registra môže uvedené práva uplatniť aj bez ohľadu 

na zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb ponúkaných Držiteľom, nakoľko existuje 

reálna hrozba, že by sa tieto práva mohli používaním v budúcnosti poškodiť alebo zneužiť 

(zabránením ich využívania). 

(14) Sťažovateľ na základe uvedeného poukazuje na skutočnosť, že v prípade nadobudnutia 

práv k Doméne zo strany Držiteľa ide o špekulatívnu registráciu Domény, nakoľko podľa 

informácií Sťažovateľa existujú prepojenia medzi Alianciou ako prevodcom Domény 

a Držiteľom, o ktorých sa Sťažovateľ dozvedel až po zmene prezidenta (štatutárneho zástupcu) 

Sťažovateľa. 

(15) Sťažovateľ poukazuje na to, že Držiteľ žiadnym spôsobom nevyužíva Doménu (od času 

tesne pred uzavretím Zmieru ku dňu podania Návrhu) a je jej majiteľom podľa všetkého iba na 

základe špekulatívnych dohôd medzi ním a bývalým vedením Sťažovateľa, čo v značnej miere 

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 4 z 14 
 

preukazuje účelovosť prevodu. 

(16) Sťažovateľ má za to, že je potrebné odstrániť aj „iba“ samotné ohrozenie práva 

k Ochranným známkam, keďže existuje dôvodná obava, že v budúcnosti právo k Doméne 

zneužije alebo ho opäť špekulatívne prevedie na tretiu osobu.  

(17) Sťažovateľ v časti III Návrhu informoval Centrum ADR, že dňa 15.6.2016 podal návrh na 

zákaz porušovania práv k ochrannej známke, na odstránenie následkov porušovania určením 

povinnosti, ktorý je vedený na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spisovou značkou 

16CbPv/10/2016. Ku dňu podania tohto Návrhu nebolo o žalobe právoplatne rozhodnuté. 

Sťažovateľ v Návrhu Centrum ADR informoval aj o skoršom spore, ktorý bol označený v bode 

10 tohto rozhodnutia.  

(18) Sťažovateľ má za to, že reťazec znakov tvoriaci Doménu Držiteľa je zhodný s chráneným 

označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva, že medzi Doménou Držiteľa 

a chránených označením existuje pravdepodobnosť zámen, že Doména bola zaregistrovaná 

alebo získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne alebo chránenému označeniu právo 

alebo legitímny záujem podľa článku 3.3 Pravidiel ADR a že Doména nebola zaregistrovaná, 

získaná a používaná v dobrej viere, ktorá je definovaná v článku 3.4 Pravidiel ADR. 

(19) Vzhľadom na vyššie uvedené Sťažovateľ žiada, aby bolo rozhodnuté v jeho prospech a aby 

Doména apas.sk bola prevedená na Sťažovateľa v zmysle článku 6.2 Pravidiel ADR na základe 

tvrdeného zásahu do jeho práv. 

(20) Sťažovateľ na podporu svojich tvrdení predložil Dodatok k zmluve o založení záujmového 

združenia „Asociácia personálnych agentúr Slovenska“ o pristúpení nového člena, návrh na 

zmenu názvu záujmového združenia právnických osôb zo dňa 30.3.2015, dokumentáciu 

týkajúcu sa súdneho sporu vo veci 10Cb/126/2016 (16CbPv/10/2016), výzvu Sťažovateľa 

Držiteľovi zo dňa 7.12.2015, odpoveď Držiteľa na výzvu na súčinnosť zo dňa 10.12.2015, výpis 

z registra ochranných známok pre ochranné známky č. 240886 a 241713, plnomocenstvo pre 

právneho zástupcu Sťažovateľa, kópiu náhľadu na webovú stránku Sťažovateľa www.1apas.sk, 

uznesenie o schválení Zmieru (č. k. 32CbPv/2/2015-55), výpis z obchodného registra Držiteľa, 

výpis z registra záujmových združení Sťažovateľa, kópiu výsledku vyhľadávania v registri 

WHOIS.SK-NIC.SK a zápisnicu o pojednávaní č. k. 32CbPv/2/2015. 

 

Obrana Držiteľa 

(21) Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril. Jeho obrana vyplýva len z dokumentácie predloženej 

Sťažovateľom, a to najmä z odpovede Držiteľa zo dňa 10.12.2015 na výzvu Sťažovateľa na 

súčinnosť a z vyjadrení zo dňa 13.10.2016 a 23.1.2017 v konaní sp. zn. 16CbPv/10/2016. 

Držiteľ poukazuje na skutočnosť, že doména predstavuje len súbor znakov – kľúč k adrese, pod 

ktorou je v sieti prístupný určitý obsah (dáta); až tento obsah, resp. dáta sprístupnené tretím 

osobám prostredníctvom internetovej domény sú spôsobilé neoprávnene zasiahnuť do práv 

Sťažovateľa ako majiteľa ochrannej známky. Zároveň uviedol, že Doménu apas.sk nepoužíva 
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v spojení so žiadnymi tovarmi ani službami poskytovanými Sťažovateľom, resp. jeho členmi, 

a teda z objektívneho hľadiska ani nie je možné, aby mohol spôsobiť neoprávnený zásah do 

jeho práv z ochrannej známky. Držiteľ odmietol akékoľvek špekulácie ohľadom prevodu 

Domény apas.sk zo záujmového združenia HR Aliancia (predtým Aliancia) na seba, pričom 

uvádza, že Doména bola na Držiteľa prevedená ešte pred uzavretím Zmieru medzi 

Sťažovateľom a Alianciou. 

 

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov 

(22) 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). 

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

k Doméne [3.1.3 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. 

(24) 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 článku 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 

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 6 z 14 
 

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 

pravidiel. 

(25) 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). 

(26) 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 

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

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 

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

označeniu. Sťažovateľ poukázal v Návrhu na to, že je majiteľom slovenskej slovnej ochrannej 

známky „APAS“ a slovenskej kombinovanej ochrannej známky EÚ obsahujúcej prvok 

„APAS“, tak ako sú špecifikované v bode 7 tohto rozhodnutia, pre služby v triede 35 

a v prípade slovnej ochrannej známky aj pre služby v triede 41. Uvedenú skutočnosť je týmto 

možné považovať za preukázanú. Rovnako tak je možné považovať za preukázané, že 

Sťažovateľ vlastní a  vykonáva práva k Chránenému označeniu. 

 

Zhodné alebo podobné označenie 

(29) V druhom kroku je nutné posúdiť, či je Doména apas.sk zhodná alebo podobná s 

Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva.  

(30) 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).  

(31) Vo vzťahu ku Chráneným označeniam, ktoré súvisia najmä s personálnym poradenstvom, 

obchodným poradenstvom, podnikateľským poradenstvom, sprostredkovaním práce, 

vzdelávaním a školeniami, možno konštatovať, že so zreteľom na povahu služieb, pre  ktoré sú 

zaregistrované, je priemerným spotrebiteľom široká verejnosť ako taká, zahŕňajúca 

podnikateľov aj nepodnikateľov. Z hľadiska geografického vymedzenia je potrebné uvažovať 

o priemernom celoslovenskom spotrebiteľovi. 

(32) Označenie je možné považovať za zhodné s ochrannou známkou vtedy, keď obsahuje 
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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 C-

291/00 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. 

(33) Porovnaním reťazca znakov tvoriacich Doménu apas.sk so slovnou ochrannou známkou 

„APAS“ (č. 241713) je možné dôjsť k záveru, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa ide o 

zhodné označenia. Znaky „.sk“ na konci reťazca tvoriaceho Doménu, ktoré predstavujú 

označenie generickej domény najvyššej úrovne pre Slovensko, ostanú zo strany priemerného 

spotrebiteľa bez povšimnutia, keďže spoločne s doménou nedotvárajú žiadny osobitný význam. 

(34) Kombinovaná ochranná známka (č. 240886) je tvorená farebným grafickým znázornením 

dvoch osôb a skratky „APAS“. Grafické znázornenie osôb sa nachádza v tom istom riadku ako 

skratka a z hľadiska priemerného pozorovateľa, ktorý číta smerom zľava doprava mu 

predchádza. Skratka „APAS“  je však po vizuálnej stránke dominantná (s ohľadom najmä na 

čiernu farbu a veľkosť písma). Porovnaním reťazca znakov tvoriacich Doménu apas.sk 

s kombinovanou ochrannou známkou je možné dôjsť k záveru, že z pohľadu priemerného 

spotrebiteľa ide o podobné označenia.  

 

Pravdepodobnosť zámeny alebo dobré meno/povesť 

(35) V treťom kroku je nutné posúdiť, či existuje medzi Doménou a Chráneným označením 

pravdepodobnosť zámeny. Vzhľadom na skutočnosť, že Sťažovateľ v Návrhu netvrdil a ani 

nepreukázal, že Chránené označenie má mať v relevantnej časti verejnosti dobré meno alebo 

dobrú povesť, posudzovaním dobrého mena alebo dobrej povesti označenia APAS sa nie je 

potrebné zaoberať. 

(36) 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 

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). 

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

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

(38) 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. 

(39) 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). 

(40) Ako bolo konštatované v bode 33, v danom prípade je Doména zhodná s Chráneným 

označením. Pokiaľ ide o podobnosť tovarov a služieb, z obsahu spisu vyplýva, že ako 

používanie ochranných známok „APAS“, tak aj používanie Domény apas.sk sa minimálne 

v čase jej využívania Alianciou týkalo činnosti personálnych agentúr. Sťažovateľ však  uvádza, 

že Doména je nefunkčná a nie je na nej umiestnený žiaden relevantný obsah. Vzhľadom na 

obsah spisu sa javí, že služby boli aspoň počas určitého času používania zhodné alebo veľmi 

podobné, a to v čase od vzniku práva prednosti Ochrannej známky č. 240886 (t. j. od 3.3.2015) 

do prevodu Domény (21.10.2015), resp. aj neskôr, čo však nemá Expert za jednoznačne 

preukázané (k tomu bližšie bod 56 rozhodnutia). 

(41) Zhrnutím teda o pravdepodobnosti zámeny možno povedať, že: (1) Doména apas.sk je 

v jednom prípade zhodná a v jednom prípade podobná s Chráneným označením APAS, (2) 

ochranné známky „APAS“ majú minimálne priemernú  rozlišovaciu spôsobilosť a (3) služby 

boli aspoň počas určitého času používania Domény v minulosti zhodné alebo veľmi podobné. 

Avšak aj v prípade, keď nie je možné pričítať správanie počas držby predchádzajúceho držiteľa 

Domény je zrejmé, že už závery o zhodnosti jedného z označení a závery o minimálne 

priemernej rozlišovacej spôsobilosti Chráneného označenia sú dostatočne silné na to, aby z nich 

rezultovalo konštatovanie pravdepodobnosti zámeny. Je teda zrejmé, že medzi Doménou 

apas.sk a Chránenými označeniami existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 3.1.2 

Pravidiel ADR.  
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Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu 

(42) V štvrtom 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. 

(43) V prejednávanom spore Držiteľ nereagoval na Návrh Sťažovateľa. Z tohto dôvodu máme 

za to, že táto podmienka je splnená. 

(44) Pre komplexný obraz o spore je však potrebné poukázať na časové okolnosti nadobudnutia 

Domény. Podľa histórie z databázy WHOIS, ktorú vedie SK NIC, sa prvá registrácia Domény 

apas.sk uskutočnila 14.3.2003 a Aliancia bola až v poradí štvrtým držiteľom (od 5.11.2014) 

a spoločnosť G&H, s.r.o. piatym, a v čase rozhodnutia aj posledným, držiteľom (od 

21.10.2015). Prihlášky Ochranných známok boli Sťažovateľom podané až v roku 2015, 

konkrétne dňa 30.3.2015 a dňa 7.4.2015. Právo prednosti z Ochranných známok tak vzniklo až 

12 rokov po registrácii Domény. V Zmieri sa však Aliancia zaviazala vziať späť námietky voči 

zápisu slovnej ochrannej známky APAS v rámci konania, ktoré pod zn. POZ 641-2015 v tom 

čase prebiehalo na Úrade priemyselného vlastníctva SR (a tiež sa zdržať použitia označenia 

„APAS“ a domény apas.sk v stanovenom rozsahu). 

(45) Podľa článku 3.3.5 Pravidiel ADR môže Expert považovať právo alebo legitímny záujem 

Držiteľa za preukázaný aj vtedy, ak je dátum nadobudnutia Domény starší od vzniku 

Chráneného označenia o viac ako 60 kalendárnych dní. Vzhľadom na špecifické okolnosti 

spočívajúce v uzavretí Zmieru, ktorým sa osobitne riešilo používanie označenia „APAS“ 

a využívanie Domény medzi Sťažovateľom a Alianciou ako predchádzajúcim Držiteľom, 

Expert považuje za správne nevychádzať z uvedenej osobitnej skutkovej podstaty a ponechať 

na Držiteľovi, aby svoje právo alebo legitímny záujem k Doméne preukázal, čo však v danom 

prípade neurobil.   

 

Nedostatok dobrej viery 

(46) V poslednom piatom kroku je nutné posúdiť, či predmetná Doména nebola 

„zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere“. 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 dobre viere“. 

(47) 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 Vogue, podľa ktorého platí: „Hoci z dikcie by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že ide 
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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“. 

(48) 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 Vogue, 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“). 

(49)  Za jeden z relevantných faktorov pritom možno považovať, aj to že Držiteľ 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 (rozsudok Súdneho 

dvora EÚ vo veci C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli z 11. júna 2009, bod 53). 

(50) Ak Držiteľ nezískal alebo nepoužíval Doménu v dobrej viere, je úlohou Sťažovateľa, aby 

túto skutočnosť preukázal. Sťažovateľ vo svojom Návrhu poukazuje na skutočnosť, že ide 

o špekulatívnu registráciu Domény, nakoľko podľa informácií Sťažovateľa existujú prepojenia 

medzi Alianciou ako prevodcom Domény a Držiteľom, o ktorých sa Sťažovateľ dozvedel až po 

zmene prezidenta (štatutárneho zástupcu) Sťažovateľa. Podobu tohto prepojenia, či už 

majetkového alebo personálneho, však Sťažovateľ nešpecifikuje a žiadne dôkazy nepredkladá. 

Vo svojom Návrhu pritom odkazuje na dve osobitné skutkové podstaty nepoužívania Domény 

v dobrej viere, a to prípad, keď doména nebola skutočne používaná po dobu najmenej dvoch 

rokov [čl. 3.4.2 písm. b) Pravidiel ADR] a prípad, keď doména bola zaregistrovaná alebo 

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

Pravidiel ADR). 

(51) S ohľadom na posúdenie zlej viery je pritom potrebné rozlíšiť zlú vieru na strane 

samotného Držiteľa a zlú vieru, ktorú by mu bolo možné pričítať zo správania 

predchádzajúceho Držiteľa (Aliancie ako prevodcu Domény). Panel expertov ADR zo dňa 

1.2.2018 v konaní č. 1/2017 Vogue okrem iného (vo vzťahu k prevodu domény z fyzickej osoby 

– manžela na právnickú osobu, v ktorej sú obaja manželia konatelia a spoločníci) uviedol, že 
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držiteľovi možno „pričítať aj správanie počas držby predchádzajúceho držiteľa, keďže prevod 

vzhľadom na celkové okolnosti prípadu, vzájomné osobnostné a majetkové prepojenie neviedol 

k skutočnej zmene na strane Držiteľa a možno ho považovať len za formálnu zmenu“ (bod 49 

rozhodnutia Vogue).  Zároveň však správne dodáva, že aj bez takéhoto pričítania „možno 

okolnosti predchádzajúce prevodu považovať za podstatné pre účely posúdenia „registrácie“ 

alebo „získania“ Domény. V opačnom prípade by bolo až príliš jednoduché vyhnúť sa 

akýmkoľvek dôsledkom svojho správania tým, že by držiteľ jednoducho previedol doménu na 

ekonomicky alebo inak prepojené osoby. Veľmi ľahko by tak Sťažovateľova snaha o riešeniu 

sporu zmierom mohla ohroziť jeho šance riešiť ho v rámci ADR či prostredníctvom súdov. Na 

druhej strane je potrebné chrániť aj dobrú vieru nového nadobúdateľa, ktorý nemusí mať 

vedomosť o tom, že doména je prevádzaná z dôvodu existencie protiprávneho stavu na strane 

prevodcu domény.“ (bod 55). A v bode 57 tiež dodáva, že „úmysel nového držiteľa, najmä 

pokiaľ sa nevyjadrí a nemožno mu pričítať konanie tohto predchádzajúceho držiteľa, možno 

len odvodiť z jeho objektívneho správania, ako napríklad spôsob nadobudnutia domény, spôsob 

jej používania, známosť označenia alebo sporu a pod. V prejednávanom prípade je zrejmé, že 

aj keby nedošlo k pričítaniu správania, manželia a jediní spoločníci by sa navzájom informovali 

o povahe sporu. V iných prípadoch bude rozhodné, do akej miery nový držiteľ vedel alebo mal 

vedieť o tom, že ide len o „zastieracie alebo únikové“ konanie predchádzajúceho držiteľa“. 

(52) Ako bolo uvedené vyššie, v danom prípade z obsahu spisu nevyplýva ekonomické ani iné 

prepojenie medzi Alianciou ako prevodcom Domény a Držiteľom. Takéto prepojenie nie je 

zrejmé ani z iných bežne dostupných zdrojov, akým je napríklad obchodný register. Nový 

Držiteľ sa pritom po podaní Návrhu nevyjadril. Dostupné sú však jeho predchádzajúce 

vyjadrenia, najmä vyjadrenie zo dňa 10.12.2015, vyjadrenie zo dňa 13.10.2016 a vyjadrenie zo 

dňa 23.1.2017. Úmysel Držiteľa teda možno potenciálne odvodiť len z jeho objektívneho 

správania, pričom relevantné bude aj to, do akej miery nový Držiteľ vedel alebo mal vedieť 

o tom, že ide len o „zastieracie alebo únikové“ konanie Aliancie ako predchádzajúceho držiteľa. 

(53) V prejednávanom prípade je teda potrebné v prvom rade zohľadniť, či Držiteľ vedel alebo 

mohol vedieť, že Sťažovateľ používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo 

podobné tovary/služby, čo by mohlo viesť k pravdepodobnosti zámeny. Ako bolo uvedené 

vyššie (bod 44), k zmene držiteľa prevodom Domény z Aliancie na spoločnosť G&H, s. r. o. 

došlo dňa 21.10.2015. Doména pritom bola zaregistrovaná od roku 2003 a až niekoľko 

mesiacov pred prevodom Domény boli podané prihlášky Ochranných známok. V tom čase síce 

ešte neboli Ochranné známky zapísané, ale od 2.6.2015 boli zverejnené vo Vestníku Úradu 

priemyselného vlastníctva SR, a teda aj vo verejne dostupnej online databáze.  

(54) 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 
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používať legitímnym spôsobom. 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 článku 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. 

(55) Držiteľ 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 sa priamo vyjadril, že 

„neplánuje doménu využívať ani v budúcnosti na propagáciu ich grafického štúdia“. Z tohto 

pohľadu možno vidieť v nevyužívaní Domény náznaky blokačného a špekulatívneho konania. 

Avšak 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. Navyše, spoločne s tým musí Sťažovateľ 

preukázať, že Doména bola zaregistrovaná alebo získaná s cieľom zabrániť Sťažovateľovi 

použiť Chránené označenie v rámci Domény, čo však Sťažovateľ nepreukázal. Vzhľadom na 

uvedené neboli naplnené predpoklady osobitnej skutkovej podstaty nepoužívania v dobrej viere 

podľa článku 3.4.2 písm. b) Pravidiel ADR. Expert pripúšťa, že vzhľadom na vyššie uvedené 

vyjadrenie Držiteľa o tom, že Doménu neplánuje využívať na propagáciu ich grafického štúdia 

by bolo možné dospieť k záveru o nepoužívaní v dobrej viere aj skôr ako predpokladajú 

Pravidlá ADR (t. j. skôr ako 1.9.2019), avšak zároveň má za to, že aj v takom prípade by mal 

Sťažovateľ dostatočne preukázať, že Doména bola zaregistrovaná alebo získaná s cieľom 

zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené označenia. Vychádzajúc z dôkazov predložených 

Sťažovateľom, takéto konanie nemožno Držiteľovi pričítať ani nevyplýva z iných okolností.  

(56) Sťažovateľ ďalej odkazuje na skutkovú podstatu podľa článku 3.4.3, že za nepoužívanie 

v dobrej viere môže byť Expertom považovaný prípad, keď bola doména zaregistrovaná alebo 

získaná predovšetkým so zámerom narušenia hospodárskej činnosti Sťažovateľa. K uvedenému 

tvrdeniu však neprikladá žiadne dôkazy, z ktorých by to vyplývalo. Doména bola 

zaregistrovaná v roku 2003 a jej získanie so zámerom narušenia hospodárskej činnosti 

Sťažovateľa podľa obsahu spisu smeruje skôr k správaniu Aliancie ako predchádzajúceho 

Držiteľa, čoho výsledkom bolo schválenie Zmieru. Avšak, ak toto konanie nemôžeme pričítať 

Držiteľovi, ako bolo vysvetlené v bode 50 tohto rozhodnutia, z iných dôkazov ani objektívnych 

okolností nevyplýva, že by tento zámer mal aj Držiteľ. Máme za to, že Sťažovateľ zámer 

Držiteľa narušiť hospodársku súťaž dostatočne nepreukázal. 

(57) Sťažovateľ svoju základnú argumentáciu postavil na potenciálnom ohrození jeho práv 

k Chráneným označeniam a sám uvádza, že Doména je nefunkčná. Čo sa týka samotného 

používania Domény Držiteľom, na Doméne sa nenachádza žiaden relevantný obsah a na 

Doméne je len umiestnený oznam, že je zaregistrovaná. Určitou indíciou o možnom použití 

Domény v zlej viere je vyjadrenie Držiteľa, ktorý v spore sp. zn. 16CbPv/10/2016 uviedol, že 

v súlade s uznesením o schválení Zmieru ich spoločnosť „nepoužíva doménu za účelom 
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propagácie činnosti Prevodcu internetovej domény ani inej spoločnosti v oblasti personálneho 

poradenstva. K tomuto kroku pristúpila ihneď potom, ako sme o to boli požiadaní prakticky 

súčasne Žalobcom aj Prevodcom domény“ (vyjadrenie zo dňa 13.10.2016). Obdobne aj vo 

svojom vyjadrení zo dňa 10.12.2015 Držiteľ uviedol, že „doménu nepoužíva v spojení so 

žiadnymi tovarmi ani službami“ poskytovanými ním ako Držiteľom a uviedol, že boli 

„požiadaní Alianciou personálnych agentúr Slovenska o vypnutie domény a zrušenie jej 

presmerovania na stránku www.hraliancia.sk.“. Avšak Sťažovateľ sám vo svojom podaní 

uviedol, že Držiteľ Doménu žiadnym spôsobom nevyužíva (od času tesne pred uzavretím 

Zmieru ku dňu podania Návrhu) (bod 15 rozhodnutia). Predpokladom konštatovania zlej viery 

je pritom jej preukázateľná existencia, čo sa ani v tomto prípade nestalo. 

(58) Vzhľadom na celkové okolnosti prípadu a s ohľadom na fakt, že neexistencia dobrej viery 

je subjektívny stav, ktorý možno zistiť len z objektívnych skutočností (dôkazov) preto nemáme 

za preukázané, že Držiteľ nepoužíva Doménu v dobrej viere. Expert, ktorému je zverené 

rozhodovanie v tomto spore, si nemôže sám dopĺňať ani vyhľadávať podstatné skutkové 

tvrdenia či dôkazy, keďže ide v zmysle § 15 Rokovacieho poriadku o povinnosť Strán. Zároveň 

však nemožno vylúčiť, že v rámci prebiehajúceho súdneho sporu medzi Sťažovateľom 

a Držiteľom (označený v bode 17 tohto rozhodnutia) môže súd na základe jemu predložených 

dôkazov dospieť aj k odlišnému právnemu záveru ohľadne existencie zlej viery na strane 

Držiteľa. 

(59) Zo Strany Sťažovateľa teda bolo preukázané, že Doména je a) v jednom prípade zhodná 

a v jednom prípade podobná s Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva 

Sťažovateľ práva, b) medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje 

pravdepodobnosť zámeny, a že c) Doména bola zaregistrovaná bez toho, aby mal súčasný 

Držiteľ k Doméne, respektíve Chránenému označeniu, právo alebo legitímny záujem. Naopak, 

zo strany Sťažovateľa nebolo preukázané, že Doména nebola Držiteľom zaregistrovaná, 

získaná a používaná v dobrej viere. 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 článku 4.1.5 Pravidiel ADR. 

 

Expert: JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 

 

Dátum: 24.8.2018 
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