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 Číslo konania: 6/2018 

 

Odborné rozhodnutie Experta 

podľa čl. 4 Pravidiel ADR 

a § 17 Rokovacieho poriadku 

 

 

Sťažovateľ:   Lincoln Global, Inc. 

9160 Norwalk Boulevard, Santa Fe Springs, 90670, USA 

Zástupca Sťažovateľa: ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 

a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť 

Palisády 36, 811 06 Bratislava, Slovenská republika 

Držiteľ:   AMP WELDING, s.r.o., IČO: 31594140 

Konská 568, 013 13 Konská, Slovenská republika 

Zástupca Držiteľa:  - 

Doména:   lincolnelectric.sk 

Kľúčové slová: zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; neunesenie 

dôkazného bremena držiteľom domény; nedostatok dobrej viery; 

distribútor – obchodný zástupca a jeho záväzok lojality; 

analogická aplikácia čl. 6 septies Parížskeho dohovoru; 

neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené 

označenie; geografický rozsah (dosah); časové (ne)obmedzenie 

nárokov uplatnených v ADR.  

 

Zhrnutie: 

Sťažovateľ požiadal o prevod domény lincolnelectric.sk z jej Držiteľa na Zástupcu 

Sťažovateľa z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z viacerých ochranných známok EÚ 

„LINCOLN“ a „LINCOLN ELECTRIC“, z obchodného mena Sťažovateľa s dištinktívnou 

časťou „Lincoln“, ako aj v súvislosti s jeho zahraničnými ochrannými známkami 

používanými už od r. 1915 v USA. V čase podania návrhu a vydania odborného rozhodnutia 

Experta nebola doména lincolnelectric.sk verejne používaná. Bolo preukázané, že Držiteľ bol 

v r. 2001 až 2005 na Slovensku distribútorom výrobkov Sťažovateľa, resp. jeho dcérskej 

spoločnosti LINCOLN ELECTRIC EUROPE B.V., Holandsko. Držiteľ tvrdil, že doménu 
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lincolnelectric.sk zaregistroval na základe ústneho súhlasu prezidenta LINCOLN ELECTRIC 

EUROPE B.V. udeleného pri podpise distribútorskej zmluvy, čo však nebolo preukázané. Ak 

by aj takýto súhlas existoval, pri absencii tzv. exit podmienok upravujúcich vzťah k Doméne 

po ukončení distribútorského vzťahu, by mal Držiteľ po ukončení distribútorského vzťahu na 

požiadanie Sťažovateľa Doménu previesť na Sťažovateľa, resp. ním označený subjekt. Expert 

v tomto zmysle zdôraznil, že distribútor svojou obchodnou a marketingovou aktivitou v danej 

krajine nebuduje svoju značku, ale cudziu značku, tzn. značku svojho zahraničného partnera. 

Expert pripustil analogickú aplikáciu známkového inštitútu tzv. neverného agenta v zmysle čl. 

6 septies Parížskeho dohovoru, ktorá nie je slovenským právom nijakom časovo limitovaná. 

Expert konštatoval zhodnosť zahraničnej ochrannej známky „LINCOLN ELECTRIC“ s 

doménou lincolnelectric.sk a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne 

právo alebo legitímny záujem k Doméne neboli Držiteľom preukázané. Sťažovateľ preukázal 

nedostatok dobrej viery pri držaní Domény Držiteľom aj po ukončení distribútorského vzťahu 

tým, že Držiteľ sám Doménu dlhodobo nevyužíva a od Sťažovateľa požaduje neprimerane 

vysokú protihodnotu (39.000,- EUR) ako kompenzáciu za dávno premlčané údajné 

pohľadávky Držiteľa voči Sťažovateľovi súvisiace s problémami v distribučnom vzťahu v r. 

2001-2005, avšak bez akéhokoľvek súvisu s Doménou. Konštatujúc splnenie všetkých 

nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod 

Domény na Zástupcu Sťažovateľa. 

 

Procesná situácia 

(1) Návrhom podaným dňa 27.06.2018 (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 

lincolnelectric.sk (ďalej len „Doména“) prevedená z Držiteľa na Zástupcu Sťažovateľa. 

Poplatok za riešenie sporu bol Centru ADR uhradený dňa 02.07.2018. 

(2) Sťažovateľ v Návrhu nežiadal o zablokovanie Domény podľa čl. 4.6.1 Pravidiel ADR.  

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

poplatku za riešenie sporu podľa § 7 Rokovacieho poriadku, 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 doručená elektronicky dňa 

10.07.2018. 

(4) Držiteľ sa k Návrhu vyjadril a to elektronicky dňa 10.07.2018 (ďalej len „Vyjadrenie“) 

a následne ešte dňa 27.07.2018 (ďalej len „Doplnenie vyjadrenia“). 

(5) Na základe výzvy Centra ADR sa k Vyjadreniu a Doplneniu vyjadrenia Držiteľa vyjadril 

Sťažovateľ a to elektronicky dňa 14.08.2018 (ďalej len „Replika“). Na základe výzvy Centra 

ADR sa k Replike Sťažovateľa vyjadril Držiteľ a to elektronicky dňa 17.08.2018 (ďalej len 

„Duplika“). 
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(6) Keďže Sťažovateľ v Návrhu nežiadal o riešenie sporu Panelom Expertov o Návrhu 

rozhoduje Panel Expertov, Centrum ADR ustanovilo v zmysle § 8 ods. 1 a 3 Rokovacieho 

poriadku jedného Experta, ktorým sa stal JUDr. Tomáš Klinka. 

(7) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 21.08.2018. 

(8) Expertovi pri rozhodovaní sporu vystala potreba predloženia ďalších dokumentov 

vzhľadom na argumenty a vyjadrenia strán sporu. V zmysle § 14 ods. 2 v spojení s § 15 ods. 2 

Rokovacieho poriadku preto Centrum ADR vyzvalo Držiteľa, aby v lehote 5 dní predložil 

nasledovné dokumenty: 1. Súhlas Sťažovateľa s registráciou domény lincolnelectric.sk a 2. 

Distribútorskú zmluvu "Distributor Arc Welding Products Agreement", na základe ktorej 

Držiteľ distribuoval výrobky značky Lincoln Electric v SR. Držiteľ v reakcii na predmetnú 

výzvu požiadal o predĺženie lehoty na predloženie dokumentov a to do 22.09.2018. Dňa 

19.09.2018 Držiteľ doplnil odpovedal na výzvu a predložil dva dokumenty: 1. Fax na 

hlavičkovom papieri LINCOLN ELECTRIC, rukou vypísaný s predmetom „Plánovaná 

návštěva LEE, distrib. Smlouva“ a s podpisom Josef Nickl datovaný 12.07.2001 v rozsahu  

1 strana a 2. stranu 7 z celkovo 9 zmluvného dokumentu podpísaného Ing. 

Ambrózom Minaričom a za LINCOLN ELECTRIC EUROPE B.V. Josefom Nicklom 

a Berniem Beaudoinom a datovaného 23.07.2001 (ďalej len „Doplnené dokumenty“). 

 

Tvrdenia Sťažovateľa 

(9) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že je americký nadnárodný globálny výrobca zváracích, 

rezacích a spájacích výrobkov, vrátane zváračov, zváracích hlavíc, elektród, transformátorov, 

napájacích zdrojov a regulátorov pre elektrické oblúkové zváračky, robotické zváracie 

systémy a zariadenia na rezanie plazmou a kyslíkom. Spoločnosť bola založená v r. 1895 

a má celosvetovú sieť distribútorov a predajní vo viac ako 160 krajín s výrobnými miestami 

v Severnej Amerike, Európe, na Strednom východe, v Ázií a Latinskej Amerike. 

(10) Sťažovateľ je majiteľom ochrannej známky a značky „LINCOLN ELECTRIC“, ktorú 

používa a propaguje v súvislosti so zváracou technikou už viac ako 100 rokov, pričom prvé 

ochranné známky boli na území USA zaregistrované od r. 1915 (reg. USTM 2350082), resp. 

1956 (reg. USTM 2420805). Sťažovateľ, resp. jeho právni predchodcovia registrovali 

ochranné známky „LINCOLN ELECTRIC“ po celom svete. Podľa Sťažovateľa značka 

„LINCOLN ELECTRIC“ svojim dlhoročným používaním nadobudla dobré meno a status 

všeobecnej známosti. Sťažovateľ je majiteľom aj viacerých ochranných známok s platnosťou 

na území SR, konkrétne ochranných známok EÚ „LINCOLN ELECTRIC“ EUTM 

004725941, EUTM 004982468, EUTM 015346935 a „LINCOLN“ EUTM 015490196 

s najskorším právom prednosti 27.11.2005 v prípade EUTM 004725941. Sťažovateľ predložil 

výpisy ochranných známok. 

(11) Sťažovateľ je aj držiteľom globálnej domény lincolnelectric.com, o čom predložil výpis 

z registra WHOIS. 
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(12) Vďaka marketingovej a reklamnej činnosti skupiny Lincoln Electric, ako aj rozsiahlemu 

používaniu jej ochranných známok v obchodnej činnosti sa tieto stali známymi, pričom 

spotrebiteľmi a obchodnými partnermi sú výlučne asociované so skupinou Lincoln Electric. 

(13) Názov Domény nelegálne zahŕňa Ochranné známky EÚ. U zákazníkov môže Doména 

vyvolať zdanie, že je oficiálnym distribučným kanálom skupiny Lincoln Electric. Názov 

Domény je totožný, resp. zameniteľne podobný s obchodným menom Sťažovateľa a aj s jeho 

Ochrannými známkami EÚ, ako aj so staršími ochrannými známkami registrovanými 

a používanými Sťažovateľom v rámci a aj mimo územia EÚ. V súvislosti s obchodným 

menom Sťažovateľ osobitne poukázal na čl. 8 Parížskeho dohovoru na ochranu 

priemyselného vlastníctva z r. 1883. Sťažovateľ na podporu svojich tvrdení predložil výpis 

z registra WHOIS.SK-NIC.SK a výpis z obchodného registra Sťažovateľa (USA, Delaware). 

(14) Držiteľ je bývalým distribútorom skupiny Lincoln Electric a veľmi dobre pozná 

obchodné meno aj ochranné známky Sťažovateľa. Držiteľ drží Doménu bez súhlasu 

Sťažovateľa a bez jeho písomného povolenia, čím dochádza k porušovaniu práv k ochranným 

známkam Sťažovateľa. Držiteľ je zodpovedný za bránenie Sťažovateľovi v oprávnenom 

výkone jeho podnikateľských aktivít, keďže mu blokuje možnosti propagácie výrobkov 

prostredníctvom internetovej domény identického znenia s jeho ochrannými známkami. 

Vzhľadom k tomu, že Držiteľ podniká v rovnakom predmete činnosti a na rovnakom trhu, je 

jeho konanie o to závažnejšie, lebo mätie širokú verejnosť a vyvoláva dojem spolunáležitosti 

so Sťažovateľom. Doména môže vyvolávať u zákazníkov zdanie, že Držiteľ je oficiálnym 

distribučným kanálom Sťažovateľa. Podľa Sťažovateľa Držiteľ vedel a musel vedieť 

o existencii a dobrom mene ochrannej známky Sťažovateľa a teda pri registrácií domény 

nemohol konať v dobrej viere. Sťažovateľ na podporu svojich tvrdení predložil oznámenie 

o zaslaní výpovede zmluvy o spolupráci zo dňa 03.08.2005 a doručenku o zaslaní výpovede 

zmluvy o spolupráci zo dňa 03.08.2005. 

(15) Sťažovateľ prostredníctvom svojho zástupcu oslovili Držiteľa a aj registrátora Domény, 

spoločnosť Slovak Telekom a.s. s výzvou na prevod Domény na Sťažovateľom určenú osobu. 

Registrátor odpovedal, že bez súhlasu Držiteľa nemôže Doménu previesť. Držiteľ na výzvu 

Sťažovateľa nereagoval, hoci mu bola doručená 23.05.2018. 

(16) Sťažovateľ podal návrh na základe čl. 3.1.1 Pravidiel ADR (zhodnosť/podobnosť 

domény s chráneným označením) a na základe čl. 3.1.2 Pravidiel ADR (pravdepodobnosť 

zámeny). 

(17) Podľa Sťažovateľa v súvislosti s Doménou neboli začaté a ani ukončené žiadne iné 

konania.  

(18) Sťažovateľ sa svojím podaním domáha prevodu Domény z Držiteľa na seba na základe 

tvrdeného zásahu do jeho práv. 
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Obrana Držiteľa 

(19) Držiteľ vo Vyjadrení uviedol, že Doménu užíva od r. 2001 a predložil 4 listy, kde 

v ľavom hornom rohu je zobrazená ochranná známka „LINCOLN ELECTRIC“ s uvedením 

symbolu ® a podtitulom „Distributor of Lincoln Electric in Slovakia“ a pod tým „AMP – Ing. 

Minaric“ konkrétne list datovaný 04.12.2001 adresovaný LINCOLN ELECTRIC France s.a. 

(podpísaný Ing. Minarič + pečiatka), list datovaný 01.02.2002 adresovaný LINCOLN 

SMITWELD B.V., Holandsko (nepodpísaný), list datovaný 22.03.2002 adresovaný 

LINCOLN ELECTRIC, Holandsko (podpísaný Ing. Minarič + pečiatka), list datovaný 

13.06.2002 adresovaný LINCOLN ELECTRIC (UK) LIMITED (podpísaný Ing. Minarič). 

Držiteľ podľa vlastných slov predmetnými listami chcel dokladovať, že vo všetkých fabrikách 

Lincoln Electric vedeli, že používa Doménu. Ďalej Držiteľ výslovne tvrdil, že „existuje aj 

korešpondencia medzi ústredím Lincolnelectric Nijmegen (pozn. Experta: Holandsko), že 

firma túto doménu nepožívala svojvoľne, že firme AMP WELDING s.r.o. dali súhlas na 

registráciu tejto domény na Slovensku ...“. Držiteľ ďalej uviedol, že Doménu nikdy nezneužil 

mimo korešpondencie s Lincoln Electric a na výstavách a že ju platil až do r. 2018. Držiteľ 

ponúkol Sťažovateľovi Doménu za 1.000.000,- CZK. Vo zvyšku Vyjadrenia Držiteľ opisuje 

obchodné problémy súvisiace s nekvalitnou dodávkou tovaru v spolupráci so Sťažovateľom 

v druhej polovici r. 2005, ktoré priamo nesúvisia s Doménou. 

(20) V Doplnení vyjadrenia pokračoval v opise obchodných problémov súvisiacich 

s nekvalitnou dodávkou tovaru v spolupráci so Sťažovateľom a tvrdil, že mu bola spôsobená 

väčšia škoda, ako je výška sumy požadovanej za Doménu. Držiteľ opätovne uviedol, že 

Doménu zaregistroval na základe odsúhlasenia zo strany Lincoln Electric a že bola používaná 

v korešpondencii s Lincoln Electric od r. 2002 do skončenia obchodovania v r. 2005. Držiteľ 

potvrdil, že je ochotný predať Doménu Sťažovateľovi za 1.000.000 CZK. 

 

Replika Sťažovateľa 

(21) Sťažovateľ v Replike uviedol, že zotrváva na všetkých svojich predchádzajúcich 

tvrdeniach a k Vyjadreniu a Doplneniu vyjadrenia zo strany Držiteľa uvádza, že Držiteľ 

potvrdil skutočnosti uvádzané v Návrhu a to že Držiteľ bol bývalým distribútorom 

Sťažovateľa, že Sťažovateľ ukončil spoluprácu s Držiteľom v r. 2005, že AMP WELDING, 

s.r.o. je stále držiteľom Domény, že Držiteľ odmieta Doménu bezplatne vydať, resp. požaduje 

za jej prevod neadekvátnu sumu 1.000.000,- CZK, čo podľa aktuálneho kurzu predstavuje 

sumu cca. 39.000,- EUR, že Držiteľ stále podniká v rovnakom predmete činnosti a na 

rovnakom trhu, že držba Domény má blokačný charakter a doména nebola a nie je používaná 

v dobrej viere a že Držiteľ predáva výrobky iných výrobcov. Podľa Sťažovateľa Držiteľ 

nijako nepreukázal oprávnenosť držby Domény a ani oprávnenosť jej registrácie. Ak by aj 

vzhľadom na pravidlá platné v čase registrácie Domény bol poverený, resp. požiadaný 

Sťažovateľom na zaregistrovanie Domény, po skončení obchodnej spolupráce bol povinný 
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previesť Doménu na osobu určenú Sťažovateľom, k čomu nedošlo. Sťažovateľ odmietol 

tvrdenia Držiteľa o vzniku škodu z dôvodu nekvalitnej dodávky ako irelevantné vo vzťahu 

k Doméne. 

 

Duplika Držiteľa 

(22) Držiteľ pokračoval v opise obchodných problémov súvisiacich s nekvalitnou dodávkou 

tovaru v spolupráci so Sťažovateľom. Držiteľ si podľa vlastných slov uvedomuje, že jeho 

nároky na náhradu škody sú už po 14 rokoch premlčané a zdôraznil, že to bol on, kto rozbehol 

Sťažovateľovi obchod v SR. Držiteľ odmietol, že by podnikal v rovnakom predmete a na 

rovnakom trhu, nakoľko už 10 rokov nekupuje a nepredáva zvárací materiál. Držiteľ opätovne 

uviedol, že Doménu okrem korešpondencie s Lincoln Electric nepoužíval a že nie je 

zneužívaná ani používaná, len ju Držiteľ platí 17 rokov. Držiteľ uviedol, že je oprávnený 

Doménu používať na základe dohody s obchodným zástupcom pre SR z r. 2001. Podľa 

Držiteľa z distribútorskej zmluvy nevyplývala povinnosť previesť Doménu na osobu určenú 

Sťažovateľom. Podľa Distribútora nepredložil Sťažovateľ žiadne dôkazy o zneužívaní 

Domény a odmietol aj tvrdenia Sťažovateľa o nekalosúťažnom konaní a konaní v zlej viere. 

(23) Spolu s Doplnenými dokumentmi Držiteľ uviedol, že na vytvorenie webstránky na 

Doméne poskytol Lincoln Electric viacero materiálov. Podľa Držiteľa bola Doména 

vytvorená a zaregistrovaná 15.11.2001 a bola niekoľkokrát aktualizovaná. Držiteľ opätovne 

zopakoval, že Doména, resp. webstránka bola používaná v korešpondencii medzi Lincoln 

Electric a Ing. Minaričom, na reklamných materiáloch a na výstavách. Od vypovedania 

distribútorskej zmluvy nebola nikdy použitá a obsah webstránky bol zrušený. Držiteľ v tejto 

súvislosti podotkol: „Predsa nebudem robiť reklamu za nič!“. Na rozdiel od svojho tvrdenia 

vo Vyjadrení, Držiteľ uviedol, že: „Na vytvorenie stránky – domény nebol nikdy zo strany LE 

(pozn. Experta: Lincoln Electric) daný písomný súhlas.“. Predloženie len časti vyžiadanej 

distribútorskej zmluvy zdôvodnil Držiteľ tým, že predkladá len najdôležitejšiu stranu č. 7 

s podpismi s tým, že dôkazné bremeno by mal znášať Sťažovateľ. Držiteľ ďalej uviedol, že 

distribútorskú zmluvu podpísal 23.07.2001, v tom čase podnikal ako fyzická osoba Ing. 

Ambróz Minarič - A.M.P. výroba-obchod, IČO: 11935481. Od 20.02.2004 začal Držiteľ 

podnikať ako obchodná spoločnosť AMP WELDING, s.r.o., IČO: 31594140. V súvislosti 

s touto zmenou právnej formy podnikania Držiteľ uviedol, že zo strany Lincoln Electric dostal 

pokyn, aby popri objednávkach a faktúrach aj Doménu previedol na obchodnú spoločnosť 

AMP WELDING, s.r.o., IČO: 31594140 s tým, že sa uzavrie nová zmluva, k čomu už 

nedošlo. Teda AMP WELDING, s.r.o. (Držiteľ) nemal nikdy uzavretú zmluvu so 

Sťažovateľom. 
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Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov 

(24) 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). 

(25) 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 aj pri iných označeniach. 

(26) 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, či naplnenie 

podmienok analogickej aplikácie inštitútu známkového práva, tzv. neverný agent; pozri bod 

33 a nasl. tohto rozhodnutia), má sa za to, že jediným relevantným právom pre osvedčenie 

práva k označeniu je právo platné na území SR. Aj v prípade preukázania takejto výnimočnej 

situácia sa však podľa cudzieho práva osvedčí len existencia práva, zatiaľ čo zvyšok Návrhu 

sa prejedná podľa zvyčajných pravidiel. 

(27) 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 
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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). 

(28) 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 

(29) 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 či 

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. 
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Preukázanie existencie Chráneného označenia 

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

označeniu. Sťažovateľ odvodzoval práva k Chránenému označeniu v troch smeroch. Po prvé, 

Sťažovateľ je majiteľom viacerých platných ochranných známok „LINCOLN“ resp. 

„LINCOLN ELECTRIC, tak ako sú vymenované v bode 10 tohto rozhodnutia. Tieto 

ochranné známky sú zapísané pre tovary v triedach 1, 6, 7, 8, 9 a služby v triedach 35, 41 a 42 

ktoré priamo alebo nepriamo súvisia so zváraním, rezaním a spájkovaním a ktoré majú  

v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 

o ochrannej známke Európskej únie účinky na území všetkých členských štátov EÚ, vrátane 

SR s najskorším právom prednosti 27.11.2005 (ďalej len „Ochranné známky EÚ“). Po druhé, 

Sťažovateľ tiež preukázal existenciu viacerých svojich platných ochranných známok 

„LINCOLN ELECTRIC“ s účinkami mimo územia EÚ a SR, najmä ochranných známok 

registrovaných v USA, tak ako sú vymenované v bode 10 tohto rozhodnutia, s najskorším 

právom prednosti od 01.01.1915 (ďalej len „Zahraničné ochranné známky“). A po tretie, 

Sťažovateľ preukázal zápis svojho obchodného mena „LINCOLN GLOBAL, INC“ v USA, 

štát Delaware od 15.12.1998 (ďalej len „Obchodné meno“). Súhlasíme s tým, že v zmysle čl. 

8 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva z r. 1883 (ďalej len „Parížsky 

dohovor“) je obchodné meno Sťažovateľa je chránené v SR bez toho, aby tu muselo byť 

osobitne registrované.  

(31) Všetky tieto tri typy registrovaných práv – Ochranné známky EÚ, Zahraničné ochranné 

známky, ako aj Obchodné meno – sú relevantné pri posudzovaní existencii práv 

k Chránenému označeniu a jeho identifikácii. V záujme presvedčivosti a odstránenia 

akýchkoľvek pochybností je však nutné vykonať ich analýzu tak z hľadiska časovej prednosti 

vo vzťahu k dátume registrácie Domény, ako aj z hľadiska geografického rozsahu (dosahu). 

(32) Podľa údajov z registra WHOIS.SK-NIC.SK bola Doména vytvorená dňa 03.10.2003. 

Nie je vylúčené, že aj pred týmto dátumom existovala zhodná doména, čomu by nasvedčovalo 

aj tvrdenie Držiteľa v Duplike (bod 23 tohto rozhodnutia), že Doména bola vytvorená 

15.11.2001, avšak s ohľadom na ďalej uvedené nemá toto rozlišovanie zásadnejší význam. Či 

už by sme vzali za relevantný dátum 03.10.2003 alebo 15.11.2001 ako dátum vytvorenia 

Domény – a v tomto prípade zároveň aj za dátum jej nadobudnutia Držiteľom, resp. jediným 

spoločníkom a konateľom Držiteľa – nemá to vplyv na posúdenie časovej prednosti vo 

vzťahu k Ochranným známkam EÚ, Zahraničným ochranným známkam a Obchodnému 

menu. Totiž, kým v prípade Ochranných známok EÚ s najskorším právom prednosti 

27.11.2005, je zrejmé, že registrácia Domény a jej nadobudnutie Držiteľom sú staršie, to 

neplatí v prípade Zahraničných ochranných známok a Obchodnému mena, ktoré sú výrazne 

staršie ako Doména a to až o mnoho desiatok rokov (Zahraničné ochranné známky), resp. 

o takmer 3 roky (Obchodné meno). 

(33) Pokiaľ ide o geografický rozsah (dosah) Ochranných známok EÚ, ako už bolo uvedené 
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v bode 30 tohto rozhodnutia, tieto v zmysle príslušnej legislatívy majú účinky na území SR. 

V súlade s princípom teritoriality, ktorý sa štandardne uplatňuje v známkovom práve, 

ochranné známky zapísané v USA nemajú účinky mimo územia USA, tzn. ani na území SR. 

Zahraničné ochranné známky v zmysle princípu teritoriality tiež nemajú účinky v SR. Jednou 

z mála výnimiek z uplatňovania princípu teritoriality je však inštitút tzv. neverného agenta 

(obchodného zástupcu), kde princíp ochrany dôvery a lojality prevažuje nad princípom 

teritoriality. Inštitút nevereného agenta (obchodného zástupcu) je právne zakotvený 

v Parížskom dohovore, konkrétne v čl. 6 septies, ktorého odsek 1 znie: „Ak žiada agent alebo 

zástupca majiteľa známky v niektorej únijnej krajine o zápis tejto známky na svoje vlastné 

meno v jednej alebo niekoľkých týchto krajinách bez súhlasu tohto majiteľa, je majiteľ 

oprávnený podať námietky proti požadovanému zápisu a žiadať o výmaz, alebo ak to povoľuje 

zákon dotyčnej krajiny, o prevod zápisu na seba, pokiaľ by agent alebo zástupca 

neospravedlnil svoje konanie.“. Za únijnú krajinu sa považuje zmluvná strana Parížskeho 

dohovoru, ktorou sú podľa evidencie Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) tak 

USA, ako aj SR. 

(34) Ako bolo načrtnuté v odbornom rozhodnutí Panelu Expertov ADR zo dňa 01.02.2018 

v konaní č. 1/2017 Vogue (bod 28), presvedčivosť rozhodnutí expertov v rámci ADR – či už 

voči sťažovateľom, držiteľom, verejnosti alebo potenciálne aj pred súdmi – sa vo 

všeobecnosti opiera v prvom rade o našu odbornosť pri výklade Pravidiel ADR. Tie sú 

založené na dlhoročnej konvencii, ktorá vznikla v oblasti domén. Jednotlivé ustanovenia 

Pravidiel ADR jednoznačne vychádzajú z právneho poriadku, a to predovšetkým zo 

známkového práva. Aj preto – pokiaľ v rozhodnutí vo vzťahu ku konkrétnemu právnemu 

aspektu výslovne nie je uvedené inak – náš výklad použitých pojmov bude v najširšom 

možnom rozsahu nadväzovať na všeobecne záväzné právne predpisy, autoritatívnu slovenskú 

či zahraničnú judikatúru, vrátane bohatej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len 

„SD EÚ“). Primerane zohľadnená bude aj prax známkových úradov, vrátane Európskeho 

úradu pre duševné vlastníctvo (ďalej len „EUIPO“) a Úradu priemyselného vlastníctva 

Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“). Uvedené všeobecné východisko je potrebné 

uplatniť aj v tomto konkrétnom prípade a to vo vzťahu k analogickej aplikácii inštitútu tzv. 

neverného agenta v zmysle čl. 6 septies Parížskeho dohovoru v oblasti domén. Sme 

presvedčení, že v danom prípade sú splnené podmienky takejto analogickej aplikácie, ako je 

vysvetlené ďalej. 

(35) Bol jednoznačne preukázaný – a obidvomi stranami sporu potvrdený – 

distribútorský zmluvný vzťah medzi Sťažovateľom (resp. jeho príslušnou dcérskou 

spoločnosťou) a Držiteľom (resp. jeho predchodcom jediným spoločníkom a konateľom 

Držiteľa), ktorý existoval od júla 2001 do druhej polovice r. 2005 (ďalej len „distribútorský 

vzťah“). 

(36) S cieľom jednoznačne posúdiť dohodnuté zmluvné podmienky ukončenia 

distribútorského vzťahu (ďalej len „exit podmienky“), ako už bolo uvedené (pozri bod 8 tohto 
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rozhodnutia), Expert si prostredníctvom Centra ADR vyžiadal od Držiteľa predloženie 

dokumentu preukazujúceho súhlas Sťažovateľa s registráciou Domény, ako aj samotnú 

distribútorskú zmluvu. Držiteľ nielenže nepredložil súhlas Sťažovateľa s registráciou 

Domény, o ktorom predtým tvrdil, že existuje v písomnej podobe v rámci korešpondencie 

(pozri bod 19 tohto rozhodnutia), ale následne zmenil svoje tvrdenie a uviedol, že písomný 

súhlas nebol nikdy udelený (pozri bod 23 tohto rozhodnutia). V súlade s procesnými 

zásadami dokazovania uvedenými v § 15 Rokovacieho poriadku, konkrétne v súlade 

s rozložením dôkazného bremena (§ 15 ods. 1), princípom formálnej pravdy  

a jeho legitímnymi výnimkami (§ 15 ods. 2), so zásadou koncentrácie a hospodárnosti (§ 15 

ods. 3), zásadou kontradiktórnosti (§ 15 ods. 4), zásadou voľného hodnotenia dôkazov 

Expertom (§ 15 ods. 5) a zásadou písomnosti (§ 15 ods. 7) sme tak prišli k záveru, že Držiteľ 

neuniesol dôkazné bremeno o udelení súhlasu Sťažovateľa s registráciou Domény. Za 

účelom posilnenia presvedčivosti tohto rozhodnutia sa však ďalej vysporiadame aj 

s hypotézou, či by prípadný udelený súhlas, či pokyn Sťažovateľa vo vzťahu k registrácii 

Domény bol spôsobilý zmeniť náš konečný záver v tomto doménovom spore. 

(37) Dávame v tejto súvislosti do pozornosti ustálený a všeobecne akceptovaný výklad čl. 6 

septies Parížskeho dohovoru vo vzťahu k prípadnej existencii súhlasu majiteľa zahraničnej 

známky a ukončeniu distribútorského vzťahu: 

Anglický originál: “It will sometimes be in the interest also of the proprietor of the mark 

if his agent or representative in a given country, on his own initiative, takes the 

necessary measures to protect the mark by registration and by using it in view of possible 

user requirements, but grave difficulties may then arise with respect to the exclusive 

right to use the mark, or once the relationship between the parties is terminated. …  

In the event of authorization, the relevant contract will have to regulate the situation, 

particularly regarding the case of termination of the relationship between the parties.” 

(pozri BODENHAUSEN, G.H.C.: Guide to the application of the Paris Convention for 

the protection of industrial property. BIRPI, Geneva Switzerland 1968, s. 124-125,  

on-line:  ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/wipo_pub_611(e).pdf). 

Slovenský preklad: „Niekedy bude tiež v záujme majiteľa známky (pozn. Experta: tzn. 

zahraničnej známky), ak jeho agent, resp. zástupca v danej krajine, z vlastnej iniciatívy 

prijme potrebné kroky na ochranu známky jej registráciou a jej používaním s cieľom 

naplniť príslušné požiadavky (pozn. Experta: tzn. zákonné požiadavky) na jej používanie, 

avšak vážne ťažkosti sa môžu následne objaviť v otázke výlučného práva používať danú 

známku alebo v prípade ukončenia vzťahu (pozn. Experta: tzn. distribútorského vzťahu) 

medzi oboma stranami. ... V prípade existenciu súhlasu (pozn. Experta: majiteľa 

zahraničnej známky), príslušná zmluva by mala osobitne upravovať situáciu v prípade 

ukončenia vzťahu medzi stranami. “. 
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(38) Z uvedeného podľa nášho názoru vo vzťahu k prejednávanému doménovému sporu 

vyplýva, že ani hypotetické preukázanie existencie súhlasu Sťažovateľa s registráciou 

Domény by bez ďalšieho nezakladalo právo Držiteľa ponechať si Doménu aj po ukončení 

distribútorského vzťahu. To platí o to viac, keď podľa vtedy platných pravidiel poskytovania 

domén v najvyššej doméne .sk držiteľom akejkoľvek slovenskej domény nemohla byť 

zahraničná osoba. Dôležité v tomto smere by bolo znenie exit podmienok, ktoré však 

Expertovi nie sú známe, nakoľko obsah distribútorskej zmluvy Držiteľ odmietol predložiť. 

V prípade, ak exit podmienky neupravujú otázky súvisiace s Doménou, je potrebné vychádzať 

z účelu a povahy distribútorského vzťahu, ktorý sa prejavuje aj v používaní Domény a ktorý 

podľa názoru Experta možno charakterizovať tým, že distribútor svojou obchodnou 

a marketingovou aktivitou v danej krajine nebuduje svoju značku, ale cudziu značku, 

tzn. značku svojho zahraničného partnera a preto po ukončení distribútorského vzťahu bol 

Držiteľ povinný na požiadanie Sťažovateľa odovzdať, resp. previesť všetky registrované  

a neregistrované práva, ktoré používal v prospech Sťažovateľa, vrátane Domény. Navyše, 

registráciou Domény Držiteľovi žiadne výlučné práva obdobné právam zo zapísanej 

ochrannej známky ani nevznikli. Sám Držiteľ zdôvodnil nepoužívanie Domény po r. 2005, 

kedy došlo k ukončeniu distribútorského vzťahu so Sťažovateľom, tým, že odmietal robiť 

reklamu Sťažovateľovi zdarma (pozri bod 23 tohto rozhodnutia). Tieto naše závery a právna 

argumentácia sú relevantné aj pri posudzovaní existencie, resp. absencie legitímneho záujmu 

Držiteľa a jeho (ne)dobrej viery pri registrácií a používaní Domény, ako je vysvetlené ďalej 

(pozri body 58 a nasl. tohto rozhodnutia). 

(39) Zdôrazňujeme, že uvedený výklad čl. 6 septies Parížskeho dohovoru je plne v súlade 

s rozhodovacou praxou ÚPV SR a judikatúrou správnych súdov, vrátane Najvyššieho súdu 

SR. Možno tu poukázať najmä na prípad JAMIESON, ktorý bol ukončený rozsudkom 

Najvyššieho súdu SR z 30. októbra 2013 sp. zn. 6Sžhuv/1-4/2013 a v ktorom ÚPV SR 

jednoznačne konštatoval, že ide o prelomenie princípu teritoriality uplatňovaného 

v známkovom práve a navyše vyjadril názor, že situácia neverného agenta je podmnožinou 

všeobecnej kategórie konania v zlej viere, ktoré má tiež právny význam pri posudzovaní 

správania prihlasovateľa ochrannej známky. Oba inštitúty totiž spája nečestný a podvodný 

úmysel prihlasovateľa za účelom získania určitej neoprávnenej výhody na úkor inej osoby, 

ktorej legitímne patrí právo k označeniu. Navyše, v prípade JAMIESON prítomný 

nekalosúťažný rozmer v konaní prihlasovateľa tak ÚPV SR, ako aj správne súdy adekvátne 

zohľadnili prostredníctvom ústavne konformného výkladu aplikovaných zákonných 

ustanovení v zmysle čl. 152 ods. 4 s ohľadom na čl. 55 Ústavy SR. Do samotného 

známkového práva tak zrejme presakujú všeobecnejšie princípy ochrany hospodárskej 

súťaže.       

(40) Na základe doteraz tejto analýzy (pozri body 30 až 39 tohto rozhodnutia) považujeme za 

Chránené označenie Zahraničné ochranné známky a aj Obchodné meno Sťažovateľa. 

 

mailto:centrumadr@localdomain.local
mailto:adr@eisionline.org
https://obcan.justice.sk/content/public/item/8767b1f1-b787-4f76-8ec9-a807eca34613
https://obcan.justice.sk/content/public/item/8767b1f1-b787-4f76-8ec9-a807eca34613


 

Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov 

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

 

Strana 13 z 19 
 

Zhodné alebo podobné označenie 

(41) V druhom kroku je nutné posúdiť, či je Doména „lincolnelectric.sk“ zhodná alebo 

podobná s Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva.  

(42) 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).  

(43) Vo vzťahu ku Chránenému označeniu, ktoré súvisí priamo alebo nepriamo najmä so 

zváraním, rezaním a spájkovaním, možno konštatovať, že priemerným spotrebiteľom je 

skôr podnikateľská verejnosť pôsobiaca v danej oblasti (zváranie, rezanie, spájkovanie).  

Z hľadiska geografického vymedzenia je potrebné uvažovať o celoslovenskom spotrebiteľovi. 

(44) 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     

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). Ide vždy o právny test. 

(45) Porovnaním reťazca znakov tvoriacich Doménu lincolnelectric.sk so Zahraničnými 

ochrannými známkami LINCOLN ELECTRIC (napr. USTM 2350082) 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. Dovetok „.sk“ v tomto prípade 

priemernému spotrebiteľovi len paralelne komunikuje časť „súradníc“ v kyberpriestore. 

Dovetok „.sk“ preto nemá v tomto prípade žiaden vplyv pri posudzovaní zhodnosti Domény 

„lincolnelectric“ s Chráneným označením. 
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Pravdepodobnosť zámeny alebo dobré meno/povesť 

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

pravdepodobnosť zámeny. V prípade, ak však má Chránené označenie v relevantnej časti 

verejnosti preukázateľné dobré meno, respektíve dobrú povesť, preukázanie 

pravdepodobnosti zámeny nie je nevyhnutné. Preto je v prípade tvrdenia existencie dobrého 

mena, respektíve dobrej povesti, najprv potrebné zistiť, či sa táto situácia uplatní. 

(47) Sťažovateľ síce v Návrhu na niekoľkých miestach spomenul, že ochranné známky 

a samotná značka „LINCOLN ELECTRIC“ Sťažovateľa majú dobré meno, resp. sú 

všeobecne známe, ďalej však toto paušálne tvrdenie nijako nerozvinul a vo vzťahu k aplikácii 

Pravidiel ADR výslovne zdôraznil, že je naplnená podmienka pravdepodobnosti zámeny. 

Z uvedených dôvodov sme ani nepristúpili k vykonaniu štandardného testu existencie 

dobrého mena, ako je načrtnutý v odbornom rozhodnutí Panelu Expertov ADR zo dňa 

01.02.2018 v konaní č. 1/2017 Vogue (body 37 až 44), ale priamo k posúdeniu 

pravdepodobnosti zámeny. 

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

známkového práva. Pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, že verejnosť sa 

môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od rovnakého podniku alebo 

prípadne od podnikov, ktoré sú hospodársky prepojené (rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97  

Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 29). Koncept pravdepodobnosti zámeny 

priamo vyplýva zo základnej funkcie ochrannej známky, a síce úlohy garantovať 

spotrebiteľovi pôvod tovarov alebo služieb označovaných ochrannou známkou tým, že mu 

umožní rozlíšiť daný tovar alebo službu od iných s iným pôvodom [rozsudok SD EÚ vo veci 

C-10/89 HAG GF (HAG II) zo 17. októbra 1990, body 14 a 13]. 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). V rámci skúmania pravdepodobnosti zámeny sa posúdenie 

podobnosti dvoch ochranných známok nemôže obmedziť na zohľadnenie len jednej zložky 

ochrannej známky a jej porovnanie s inou ochrannou známkou. Naopak, porovnanie sa musí 

uskutočniť preskúmaním každej ochrannej známky ako celku, čo nevylučuje, že z celkovému 

dojmu, ktorý ochranná známka zanechá v pamäti príslušnej skupiny verejnosti, môže za 

určitých okolností dominovať jedna alebo viac jej zložiek (rozsudok SD EÚ vo veci C-3/03 P 

Matratzen Concord/OHIM z 28. apríla 2004, bod 32). Posúdiť podobnosť výlučne na základe 

prevládajúceho prvku možno len vtedy, ak sú všetky ostatné prvky ochrannej známky 

zanedbateľné (rozsudok SD EÚ vo veci C-334/05 P OHIM/Shaker z 12. júna 2007, bod 42). 

(49) 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 
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pravdepodobnejšia zámena. Nižšia miera podobnosti tovarov alebo služieb kolíznych 

označení môže byť pritom kompenzovaná vyššou mierou podobnosti označení a naopak 

(rozsudok SD EÚ rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 

1998, bod 17). 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 [(2)] 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. 

(50) 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 rozlišovacej spôsobilosti 

(napr. pre čisto opisné kombinácie prvkov alebo pri sugestívnych označeniach). 

(51) Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť v tomto prípade, už inherentná rozlišovacia 

spôsobilosť v poradí prvého slovného prvku „LINCOLN“ tvoriaceho rozlišovaciu 

(dištinktívnu) časť Chráneného označenia – tak Zahraničných ochranných známok, ako aj 

Obchodného mena - v súvislosti s zváraním, rezaním a spájkovaním je z hľadiska 

priemerného slovenského spotrebiteľa a s ohľadom na absenciu konkrétneho významu  

v anglickom alebo inom relevantnom jazyku, na nadpriemernej, až vysokej úrovni. Druhý 

slovný prvok Zahraničných ochranných známok „ELECTRIC“ nemá vo vzťahu k tovarom 

a službám v oblasti zvárania, rezania a spájkovania žiadnu inherentnú rozlišovaciu 

spôsobilosť, čo je aj výslovne deklarované – formou tzv. disclaimeru – v registrácií 

Zahraničných ochranných známok. Bolo by nadbytočné akýmkoľvek spôsobom posudzovať 

intenzitu používania Chráneného označenia na území SR alebo vo vzťahu územiu SR. 

(52) Pokiaľ ide o podobnosť tovarov a služieb, je v prvom rade nutné uviesť, že z obsahu 

spisu je zrejmé, že Doména sa dlhodobo verejne nepoužíva, čo by mohlo viesť automaticky 

k vypusteniu tejto požiadavky v súlade so špecifikami rozhodovania doménových sporov 

(pozri bod 49 tohto rozhodnutia). Nad rámec uvedeného a na zdôraznenie aj prekrývania 

oblasti obchodného pôsobenia Držiteľa a Sťažovateľa poukazujeme však predovšetkým na 

predchádzajúci distribútorský vzťah so Sťažovateľom, ďalej na znenie obchodného mena 

samotného Držiteľa AMP WELDING, s.r.o. obsahujúce anglický pojem „welding“, čo 

v preklade znamená zváranie a v neposlednom rade aj na obchodné pôsobenie personálne  
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(a nemožno vylúčiť aj majetkovo) prepojenej spoločnosti AMP WELD a.s., IČO: 44 562 527, 

ktorá má sídlo na tej istej adrese ako Držiteľ (Konská 568) a v ktorej je predsedom 

predstavenstva konateľ Držiteľa, Ing. Ambróz Minarič. Na webstránke 

http://www.ampweld.sk, záložka „O firme“, nadpis „Profil spoločnosti“ je pritom uvedené: 

„Od roku 1992 firma AMP zabezpečuje dodávky produktov pre zváranie, rezanie  

a opracovanie v jednotlivých priemyselných a stavebných odvetviach. Postupnou 

transformáciou sa firma zmenila v roku 2004 na AMP Welding, s.r.o. a v roku 2010 sa 

pretransformovala na AMP WELD, a.s 

Od roku 1993 bola firma AMP zárukou najväčšieho predaja produktov značky ESAB  

a následne v roku 2001 zaviedla na trh produkty značky LINCOLN a ASKAYNAK. 

Vzhľadom k požiadavkám trhu a zvyšujúcej sa kvalite jednotlivých výrobcov 

zabezpečujeme v súčasnosti produkty od ďalších európskych výrobcov, ako je INE, AIR 

LIQUIDE, GEDIK, STELLA, LIJA a ďalší a taktiež od najkvalitnejších mimoeurópskych 

výrobcov. 

Firma AMP je zárukou stability a dlhodobej spolupráce z hľadiska dostupnosti  

a rôznorodosti produktov, ako aj z hľadiska riešenia servisných potrieb zákazníkov  

a technického poradenstva v oblasti výberu produktu, prevádzkových aplikácii, kontroly 

procesov a ochrany zdravia pri práci.“. 

(53) Sme teda toho názoru, že ak by sme posudzovanie podobnosti tovarov a služieb vykonali 

v širšom kontexte ako len v súvislosti s verejným používaním Domény vo vzťahu k tovarom 

a službám (pozri 49 tohto rozhodnutia), mohli by sme zohľadniť aj transformáciu obchodného 

zamerania v spoločnosti Držiteľa a presun ťažiska podnikania v oblasti zvárania a rezania na 

personálne prepojenú spoločnosť AMP WELD a.s. Držiteľovi by tak bolo možné v tomto 

smere pričítať aj správanie spoločnosti AMP WELD a.s. a jej pôsobenie na trhu 

v oblasti zvárania a rezania. 

(54) V oboch prípadoch, tak u Držiteľa, ako aj u Sťažovateľa, ide o používanie pre totožnú 

oblasť podnikania (zváranie a rezanie) a tých istých potenciálnych zákazníkov. Tí sú zvyknutí 

na internete vyhľadávať a prezerať alebo aj objednať a zakúpiť tovary či využiť služby 

spadajúce do tejto oblasti podnikania. 

(55) Zhrnutím teda o pravdepodobnosti zámeny možno povedať, že: (1) Doména 

lincolnelectric.sk je zhodná s Chráneným označením, (2) Chránené označenie má 

nadpriemernú, až vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a (3) tovary a služby poskytované 

Sťažovateľom boli a sú zhodné s tovarmi a službami poskytovanými Držiteľom alebo veľmi 

podobné. Je teda zrejmé, že medzi Doménou lincolnelectric.sk a Chráneným označením 

existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 3.1.2 Pravidiel ADR. Záverom 

len dodávame, že aj keby sme dospeli k alternatívnemu záveru o tom, že Držiteľovi nemožno 

pričítať aj správanie a pôsobenie spoločnosti AMD WELD, a.s., resp. že aspekt podobnosti 

tovarov a služieb by sme vôbec nezohľadňovali (pozri bod 49 tohto rozhodnutia), nemalo by 
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to dopad na výsledok, pretože aj bez toho je zrejmé, že závery o zhodnosti označení [(1)]  

a o nadpriemernej, až vysokej rozlišovacej spôsobilosti Chráneného označenia tak 

Zahraničných ochranných známok, ako aj Obchodného mena [(2)] sú dostatočne silné na to, 

aby z nich rezultovalo naše konštatovanie pravdepodobnosti zámeny (pozri aj bod 49 tohto 

rozhodnutia). 

 

Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu 

(56) V štvrtom kroku je nutné posúdiť, či Doména bola zaregistrovaná či získaná bez toho, 

aby mal 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. 

(57) V prejednávanom spore sám Držiteľ potvrdil existenciu distribútorského vzťahu, ktorý je 

založený na princípe lojality voči zahraničnému partnerovi (Sťažovateľovi), ktorého značku 

v SR pomáhal budovať a používať. Zo žiadneho vyjadrenia Držiteľa produkovaného v tomto 

ADR konaní nevyplýva, že by si Držiteľ uplatňoval, nieto ešte doložil, nejaké svoje konkrétne 

právo alebo legitímny záujem. To, okrem iného odhalí už aj letmý pohľad na demonštratívny 

výpočet prípadov uvedených v článku 3.3.1 až 3.3.5 Pravidiel ADR. Z tohto dôvodu máme za 

to, že táto podmienka je splnená. 

 

Nedostatok dobrej viery 

(58) 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 dobrej viere“. 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. V ADR konaní 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.  

(59) Ako už bolo vysvetlené vyššie (pozri bod 35 a nasl. tohto rozhodnutia), v tomto prípade 

bol jednoznačne preukázaný distribútorský vzťah, ktorý – ako už tiež bolo opakovane 

zdôraznené – je založený na princípe lojality voči zahraničnému partnerovi (Sťažovateľovi), 
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ktorého značku v SR pomáhal budovať a používať. 

(60) 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 „SIEN SLÁVY SLOVENSKÉHO HOKEJA“). Za relevantné 

faktory pritom možno predovšetkým považovať, že (1) 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, (2) držiteľ 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). 

(61) I keď prejednávaný prípad nespadá vo svojej komplexnosti a pri zohľadnení špecifík 

distribútorského vzťahu pod žiadnu z osobitných skutkových podstát (článok 3.4 Pravidiel 

ADR), náš záver o nedostatku dobre viery Držiteľa je rozumne nespochybniteľný, ako je 

vysvetlené ďalej. 

(62) Držiteľ, resp. jediný spoločník a konateľ Držiteľa, Ing. Ambróz Minarič, ktorého konanie 

a vedomie je možné jednoznačne pričítať Držiteľovi, objektívne a preukázateľne vedel 

o Chránenom označení Sťažovateľa, čo potvrdil sám Držiteľ predložením 4 listov z r. 2001 

a 2002, v ktorých bolo Chránené označenie – LINCOLN ELECTRIC – zreteľne použité a Ing. 

Ambróz Minarič (v tom čase živnostník) je v nich uvedený v pozícií distribútora. Nie je 

pritom podstatné – a tu odmietame príslušnú časť obrany Držiteľa – či mal priamo Držiteľ 

uzavretú na svoje meno distribútorskú zmluvu so Sťažovateľom alebo bola uzavretá len 

distribútorská zmluva s Ing. Ambózom Minaričom, ktorá trvala bez zmeny aj po transformácii 

na obchodnú spoločnosť Držiteľa (AMP WELDING, s.r.o.).   

(63) Pokiaľ ide o dobrú vieru pri „používaní“ Domény, v prvom rade je potrebné vo 

všeobecnosti povedať, že registrovanú doménu na rozdiel od ochranných známok nezaťažuje 

explicitná aktívna povinnosť používať ju určitým spôsobom. Zmluvné povinnosti držiteľa sú 

skôr negatívneho charakteru (pozri čl. 3 Pravidiel ADR). 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). Tým 

odstráni akúkoľvek pochybnosť. Avšak 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 
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nie je používaná, nemožno hneď na začiatku jej držania vyvodiť zlú vieru držiteľa, 

samozrejme, ak niet ďalších okolností, ako v tomto prípade. 

(64) Nedostatok dobrej viery Držiteľa je potrebné vidieť najmä v pokračujúcom blokačnom 

držaní Domény Držiteľom aj po ukončení distribútorského vzťahu, pričom sám Držiteľ 

Doménu dlhodobo nevyužíva a od Sťažovateľa požaduje neprimerane vysokú 

protihodnotu (39.000,- EUR) ako kompenzáciu za dávno premlčané údajné pohľadávky 

Držiteľa voči Sťažovateľovi súvisiace s problémami v distribučnom vzťahu v r. 2001-2005, 

avšak bez akéhokoľvek súvisu s Doménou. Doména bývalého distribútora nemôže byť 

použitá ako prostriedok nátlaku a vydierania voči bývalému zahraničnému partnerovi 

a to bez ohľadu na to, či údajné pohľadávky Držiteľa voči Sťažovateľovi sú opodstatnené 

alebo nie, čo navyše zrejme presahuje kompetenciu a účel samotného ADR.  

(65) Sme toho názoru, že v tomto prípade sú naplnené obe zložky konania nie v dobrej 

viere: vedomostná (pozri bod 62 tohto rozhodnutia) aj vôľová (pozri bod 64 tohto 

rozhodnutia). Niet preto pochýb, že Držiteľ nekonal v dobrej viere. 

(66) Záverom by sme sa radi vyjadrili k časovému (ne)obmedzeniu uplatňovania nárokov zo 

strany sťažovateľov v ADR. Žiadny právny predpis a ani Pravidlá ADR neupravujú 

časový limit pre uplatnenie nárokov vyplývajúcich z chráneného označenia v ADR. Nie 

je vylúčené, že k uplatneniu nárokov dôjde aj so značným časovým odstupom, ako tomu je aj 

v prejednávanom prípade. Osobitosťou tohto prípadu je pritom analogická aplikácia čl. 6 

septies Parížskeho dohovoru (neverný agent), ktorý vo svojom odseku 3 síce umožňuje, aby 

bola v národnom práve stanovená „spravodlivá lehota, v ktorej by majiteľ známky mohol 

uplatňovať nároky podľa tohto článku.“, avšak slovenský zákonodarca túto možnosť nevyužil, 

čo bez ďalšieho znamená, že uplatňovanie nárokov podľa čl. 6 septies Parížskeho dohovoru 

nie je v SR časovo obmedzené. 

 

Rozhodnutie vo veci samej 

Návrhu sa v plnom rozsahu vyhovuje a Doména lincolnelectric.sk sa prevádza na Zástupcu 

Sťažovateľa. 

 

Expert:  JUDr. Tomáš Klinka 

 

Dátum:  28.09.2018 
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