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 Číslo konania: 8/2019 

 

 

Odborné rozhodnutie Experta 

podľa čl. 4 Pravidiel ADR 

a § 17 Rokovacieho poriadku 

 

 

 

Sťažovateľ:   Spoločnosť pre projektové riadenie, IČO: 35661283 

Hrachová 4, 821 05 Bratislava, SR 

Držiteľ:   [anonymizované] 

[anonymizované], 017 01 Považská Bystrica, SR 

Doména:   ipma.sk 

Kľúčové slová: podobnosť označení; nedostatok dobrej viery; pravdepodobnosť 

zámeny; ochranná známka; neexistencia práva alebo legitímneho 

záujmu, dlhodobé nevyužívanie domény, licenčná zmluva. 

 

 

Zhrnutie: 

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

do svojich práv z kombinovanej ochrannej známky „IPMA“ s účinkami v Slovenskej republike 

a slovnej ochrannej známky „IPMA ICB“ s účinkami v Slovenskej republike. V čase podania 

návrhu a vydania rozhodnutia Experta nebola doména ipma.sk verejne používaná. Obidve 

ochranne známky boli prihlásené s právom prednosti až viac ako 5 mesiacov po registrácii 

Domény, Sťažovateľ teda v čase registrácie Domény a viac ako 5 mesiacov po registrácii 

Domény nemal práva k žiadnemu relevantnému Chránenému označeniu. Všeobecná známosť 

Chráneného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej 

republiky nebola tvrdená a ani preukázaná. Predovšetkým v dôsledku týchto skutočnosti 

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

Domény a naopak Držiteľ dostatočne preukázal legitímny záujem k Doméne pri jej registrácii. 

Konštatujúc nesplnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR, Expert 

návrh zamietol podľa čl. 4.1.5 Pravidiel ADR. 
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Procesná situácia 

(1) Návrhom podaným dňa 18.3.2019 (ďalej len „Návrh“) Arbitrážnemu centru pre 

alternatívne riešenie doménových sporov zriadeného pri European Information Society 

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

(ďalej len „Doména“) prevedená z Držiteľa na Sťažovateľa. Vzhľadom na nedostatky Návrhu 

bol na výzvu Návrh ešte doplnený Sťažovateľom dňa 21.3.2019. Poplatok za riešenie sporu bol 

Centru ADR uhradený dňa 7.5.2019. 

(2) Sťažovateľ nepožiadal SK-NIC, a.s. ako správcu internetovej domény najvyššej úrovne .sk 

(ďalej len „SK-NIC“)  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 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 9.5.2019). 

(4) Držiteľ sa k Návrhu vyjadril dňa 3.6.2019 (ďalej len „Vyjadrenie“). 

(5) Sťažovateľ sa k Vyjadreniu vyjadril dňa 6.6.2019 (ďalej len „Replika“). 

(6) Držiteľ sa k Replike vyjadril dňa 16.6.2019 (ďalej len „Duplika“). 

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

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

Ľubomír Lukič. 

(8) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 21.6.2019. 

(9) Sťažovateľ ešte po postúpení sporu Expertovi na rozhodnutie reagoval na Dupliku 

zaslaním ďalších dôkazov dňa 25.6.2019, a to zmluvy medzi Sťažovateľom a medzinárodnou 

organizáciou IPMA, ktoré majú validovať právo Sťažovateľa na používanie ochrannej známky 

na Slovensku: Qualification and Competence Programmes zo dňa 7.9.1998, Agreement for the 

usage of the IPMA Certification System zo dňa 29.3.2009, Addition to the Agreement for the 

usage of the IPMA Certification System for PM Consultants zo dňa 31.1.2013. 

 

Tvrdenia Sťažovateľa 

(10) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že je slovenským zástupcom medzinárodnej spoločnosti 

International Project Management Association – IPMA, pričom označenie IPMA (teda skratka 

názvu tejto organizácie) je rovnako registrované ako ochranná známka. Na základe licenčnej 

zmluvy zo dňa 30.6.2017, ktorú Sťažovateľ priložil k Návrhu, Sťažovateľ tvrdil, že je 

vlastníkom označenia IPMA na Slovensku. Rovnaký princíp údajne funguje aj v ostatných 

krajinách Európy, kde má IPMA svoje zastúpenie. Ďalej uviedol, že v daných krajinách tiež 

národné asociácie prevádzkujú internetovú doménu IPMA.xx. 

(11) Sťažovateľ v Návrhu ďalej tvrdil, že na Slovensku má doménu IPMA.sk registrovaná 
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súkromná osoba, pričom ju od doby registrácie nevyužíva. Akékoľvek snaha o kontakt 

s Držiteľom v poslednej dobe nebola úspešná. Rovnako aj snaha o dohodu ohľadom prevodu 

vlastníctva Domény na základe vyššie uvedených skutočností nebola úspešná, pričom 

Sťažovateľ ako dôkaz tejto snahy priložil aj emailovú komunikáciu medzi Sťažovateľom 

a Držiteľom z roku 2010. 

(12) V predmetnej emailovej komunikácií Sťažovateľ kontaktoval Držiteľa za účelom prevodu 

Domény na Sťažovateľa, keďže Držiteľ Doménu nevyužíval. Držiteľ ozrejmil Sťažovateľovi, 

že Doména nie je aktuálne využívaná, keďže projekt ktorý mal bežať na Doméne bol 

pozastavený, pričom Držiteľ nemal záujem previesť Doménu na Sťažovateľ, avšak bol ochotný 

Doménu Sťažovateľovi prenajať za sumu 500,-€/rok. Sťažovateľ však uvedenú ponuku 

Držiteľa odmietol. 

(13) Sťažovateľ v Návrhu vyhlásil, že žiadne iné aktivity, konania, ktoré by sa týkali Domény 

sa nevykonávajú. 

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

na základe tvrdeného zásahu do jeho práv. 

 

Obrana Držiteľa 

(15) Držiteľ sa k Návrhu vyjadril vo Vyjadrení, v ktorom tvrdil, že Spoločnosť pre projektové 

riadenie - SPPR, ako Sťažovateľ sa snaží v Návrhu vytvoriť dojem, že je výhradným držiteľom 

oprávnení skratky IPMA, na základe licenčnej zmluvy na ochrannú známku s medzinárodnou 

organizáciou International Project Management Association (skrátene IPMA) z čoho sa snaží 

vyvodiť aj svoj nárok na doménu ipma.sk. Vo Vyjadrení Držiteľ uvádza viacero argumentov, 

prečo je návrh Sťažovateľa na prevod Domény postavený na nesprávnych predpokladoch, a 

prečo z pohľadu Držiteľa nenapĺňa žiaden z bodov pravidiel SK-NIC vďaka, ktorým by mohlo 

byť vyhovené návrhu na prevod vlastníctva Domény. 

(16) Držiteľ vo Vyjadrení poukazuje na to, že z Návrhu Sťažovateľa (a priloženej licenčnej 

zmluvy), nie je preukázané tvrdenie Sťažovateľa o výhradnosti „Vlastníctva značky IPMA na 

Slovensku“, keďže v článku 4, bode 1 licenčnej zmluvy sa uvádza, že: „IPMA grants to the MA 

a limited, personal, revocable, nonexclusive, nontransferable, non assignable right and license 

to use the Assets“. Držiteľ poukazuje na pojem „nonexclusive right to use“, z ktorého dedukuje, 

že na Slovensku môže Sťažovateľ používať logá a iné ochranné známky uvedené v licenčnej 

zmluve, no zároveň môže byť na Slovensku viacero organizácii, ktoré majú rovnakú zmluvu a 

teda rovnaké práva. Držiteľ teda mal týmto v úmysle spochybniť Sťažovateľovo tvrdenie, že 

Sťažovateľ má licenčnou zmluvou vlastníctvo značky IPMA na Slovensku. 

(17) Držiteľ ďalej vo Vyjadrení spochybňoval tvrdenie Sťažovateľa, že Sťažovateľ by mal mať 

právo na Doménu na základe podobnosti názvu Domény s ochrannou známkou, vzhľadom na 

to, že ochranná známka sa vzťahuje iba na grafickú podobu loga a nie na textové označenie, a 

ostatné ochranné známky sa zhodujú iba čiastočne. V tejto súvislosti Držiteľ poukázal na 
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skutočnosť, že skratku písmen „IPMA“ využíva viacero rozličných medzinárodných organizácii 

ako napríklad In-Plant Printing and Mailing Association (doména ipma.org), Illinois Podiatric 

Medical Association (doména ipma.net), ako aj obchodných spoločnosti (Daimler a.g.) a taktiež 

na skutočnosť, že z vyhľadávania na EUIPO, vyplýva, že jediná ochranná známka, ktorú 

poskytla medzinárodná organizácia IPMA Sťažovateľovi, a to značka IPMA zhodná s názvom 

Domény, pod číslom 1005389, je typu „Figurative“ a nie „Word“. Z uvedeného vyplýva, že 

ochránená je iba grafická podoba logo-typu, a nie názov, text alebo slovo IPMA. Držiteľ ďalej 

poukázal aj na skutočnosť, že Doména nie je zameniteľná s názvom Sťažovateľa - Spoločnosť 

pre projektové riadenie – SPPR, ale iba s názvom medzinárodnej organizácie International 

Project Management Association – IPMA, no táto podobnosť je irelevantná v kontexte 

posudzovania Návrhu Sťažovateľa, vzhľadom na to, že Sťažovateľom nie je táto medzinárodná 

organizácia. 

(18) Držiteľ poukázal aj na skutočnosť, že na medzinárodnú organizáciu (IPMA) nesmeruje ani 

doména ipma.com, ani doména ipma.org, ani ipma.net, ani ipma.biz, ani mnoho ďalších 

medzinárodných domén. Tvrdenie Sťažovateľa, že je všeobecným štandardom, že národne 

organizácie s podobnou zmluvou ako má Sťažovateľ majú aj nárok na národnú doménu, je  

pravdivé iba čiastočne, a vyvracia ho napríklad Portugalska (ipma.pt s národnou portugalskou 

meteo službou IPMA), Španielska ipma.se, ale aj Fínska ipma.fi a ďalších. 

(19) Držiteľ poukázal vo Vyjadrení na skutočnosť, že samotný Sťažovateľ sa pokúšal na Úrade 

priemyselného vlastníctva SR registrovať text „IPMA“ na území Slovenska, avšak registrácia 

textu „IPMA“ bola Úradom priemyselného vlastníctva SR zamietnutá vo všetkých alternatívach 

A-D. O uvedenej skutočnosti Držiteľ predložil aj dôkaz, ktorý tvoril prílohu Vyjadrenia – výpis 

z Webregistra Úradu priemyselného vlastníctva SR. 

(20) Držiteľ sa ďalej ohradil voči vyjadreniu Sťažovateľa, že Doména nie je aktívne využívaná, 

keďže toto vyjadrenie považuje za zavadzajúce, nakoľko obsah webových stránok je dlhší čas 

iba informatívny, no http služby sú dostupné a stránka dáva korektný http response aj verejne, 

FTP služby sú plne funkčné. Emailové služby Domény smerujú na emailový server Držiteľa, 

ktorý aktívne využíva. 

(21) Držiteľ ďalej vo vyjadrení tvrdil, že nemôže byt pochybnosť o tom, že počas registrácie 

Domény na začiatku roka 2008, neboli porušené vtedy platné pravidlá SK-NIC, a názov 

Domény nebol registrovaný za špekulatívnym účelom. Vzhľadom na uvedenú argumentáciu a 

verejne dostupné informácie z registrov sa Držiteľ domnieva, že nie sú porušené ani aktuálne 

pravidlá v dnešnom znení. Doména bola registrovaná v dobrej viere viac ako rok pred tým než 

bola 14.2.2009 registrovaná ochranná známka loga IPMA pod číslom 1005389 a viac ako pol 

roka pred tým ako bola 30.6.2008 registrovaná ochranná známka podobná Doméne IPMA ICB 

pod číslom 0973390, obe registrované na menovanú medzinárodnú organizáciu (IPMA). 

Držiteľ verí, že Doména a jej registrácia je v súlade so všetkými bodmi pravidiel SK-NIC už 

viac ako 10 rokov. Napriek tomu, že Držiteľ Doménu nikdy nikomu neponúkal a nespeňažil jej 
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potenciál, ako prejav dobrej vôle, a pokusu o predídenie akýchkoľvek sporov, v roku 2010 po 

tom ako bol oslovený Sťažovateľom, ponúkol prenájom časti služieb Domény Sťažovateľovi 

(prvý, posledný a jediný-krát vo všeobecnosti). Držiteľ bol presvedčený, že v tom čase bola 

jeho ponuka na dlhodobé využitie časti služieb Domény primeraná. Rovnako bol presvedčený, 

že zvolená forma (teda prenájom časti služieb ako http a https), zodpovedali potrebe 

Sťažovateľa a umožňovali tak koexistenciu Držiteľa a Sťažovateľa, bez ujmy na jednej alebo 

druhej strane. Držiteľ ďalej vo Vyjadrení tvrdil, že od roku 2010 nebol so Sťažovateľom v 

kontakte, a diskusiu so Sťažovateľom až do podania Návrhu Centru ADR považoval za 

uzatvorenú, vzhľadom na to, že ju ukončil Sťažovateľ s konštatovaním, že „téma domény IPMA 

pre nich nie je ťažisková“. 

(22) Držiteľ taktiež poukázal na fakt, že predstaviteľ Sťažovateľa je aj štatutárnym orgánom 

obchodnej spoločnosti (NextLevelConsulting), poskytujúcej školenia, kde sa názov niektorých 

produktov napr: „SPPR/IPMA recertifikácia“, zhoduje s menom Domény, čo doložil 

screenshotmi z webstránky. Držiteľ vyjadril preto domnienku, že arbitrážne konanie iniciované 

Sťažovateľom je iba zásterkou pre pokus predstaviteľa Sťažovateľa obohatiť sa na úkor 

Držiteľa. 

(23) Držiteľ navrhol, aby Expert zamietol Návrh Sťažovateľa. 

 

Replika Sťažovateľa 

(24) K jednotlivým tvrdeniam Držiteľa vo Vyjadrení sa vyjadril Sťažovateľ v Replike. 

(25) Sťažovateľ v Replike poukázal na skutočnosť, že sa nesnaží „vytvoriť dojem“, že na 

základe licenčnej zmluvy je jediným subjektom oprávneným na Slovensku používať aktíva 

medzinárodnej organizácie IPMA vrátane názvu IPMA. Hoci Držiteľ uvádzal vo Vyjadrení 

hypotetický scenár existencie viacerých organizácii, ktoré by mohli mať podobné práva, toto 

zostáva v rovine jeho laickej dedukcie, nakoľko medzinárodná organizácia IPMA má v určitej 

geografickej lokalite vždy iba jednu MA - membership association. 

(26) Sťažovateľ ďalej v Replike uviedol, že keďže Sťažovateľ je MA - membership association 

medzinárodnej organizácie IPMA a realizuje pod hlavičkou medzinárodnej organizácie IPMA 

a na základe jej štandardov medzinárodne uznávanú certifikáciu projektových manažérov už 25 

rokov, bolo rozhodnuté na Slovenskom trhu oficiálne etablovať značku IPMA s doplnením 

geografického regiónu tzn. IPMA Slovakia. Sťažovateľ zvýraznil, že je na základe licenčnej 

zmluvy povinný zastupovať medzinárodnú organizáciu IPMA a na základe jej poverenia si aj 

nárokuje Doménu. 

(27) Sťažovateľ v Replike uviedol ako dôvod uplatňovania právneho nároku na Doménu 

skutočnosť, že Doména je dlhodobo nevyužívaná a Držiteľ nevie nijakým spôsobom doložiť 

oprávnenie jej držania či už názvom svojej spoločnosti, produktu alebo značky. Registrované 

značky uvedené na zozname EUIPO sú buď v stave expired, opposed alebo withdrawn. Je 

evidentné, že väčšina ochranných známok medzinárodnej organizácie IPMA je vo vlastníctve 
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IPMA. Žiadna z nich nie je vo vlastníctve Držiteľa. 

(28) Sťažovateľ taktiež podotkol, že ochranná známka pod číslom 0973390 je tiež vlastníctvo 

medzinárodnej organizácie IPMA vo forme word, čiže značka IPMA je chránená ako logo aj 

ako názov. Nejedná sa teda iba o „čiastočnú“ podobnosť ako chybne uvádza Držiteľ. 

(29) Sťažovateľ ďalej poukázal na irelevantnosť tvrdenia Držiteľa o tom, že registrácia názvu 

IPMA pre Sťažovateľa Úradom priemyselného vlastníctva SR bola zamietnutá vo všetkých 

alternatívach A-D, a to z dôvodu, že žiadosti Sťažovateľa boli zamietnuté práve z dôvodu 

existencie ochrannej známky IPMA, ktorú vlastní centrála medzinárodnej organizácie IPMA 

vo Švajčiarsku. 

(30) Sťažovateľ ďalej konštatoval, že obsah (webstránky) Domény (text: „Doména ipma.sk bola 

zaregistrovaná, obsah sa pripravuje“) je rovnaký minimálne od roku 2010, kedy sa Sťažovateľ 

snažil o prevod vlastníctva Domény priamou komunikáciou s Držiteľom. Funkčnosť ostatných 

uvedených služieb od daného času nevie Sťažovateľ overiť, dokázať  a ani vyvrátiť bez nazretia 

do logov servera. 

(31) Napriek návrhu a deklarácii dobrej vôle Sťažovateľ vnímal a aj vníma návrh na prenájom 

Domény ako obohacovanie, a teda zárobkovú činnosť Držiteľa Domény. Rovnako tento návrh 

na prenájom Domény nedáva Sťažovateľovi záruku toho, že po zvýšení návštevnosti 

webstránky na Doméne ju Držiteľ použije na niečo iné, prípadne odpredá tretej strane. 

Sťažovateľ opätovne poukázal na to, že je neziskovou organizáciou, teda príjmy získavané 

formou certifikácie investuje do rozvoja projektového manažmentu na Slovensku. Vedenie 

Sťažovateľa a tým aj zástupca Sťažovateľa pracuje pre Sťažovateľa dobrovoľnícky a zadarmo. 

Akékoľvek ekonomické prepočty Držiteľa domény sú realizované subjektívne bez znalosti 

fungovania Sťažovateľa. Vyjadrenia o „predátorskom“ konaní Sťažovateľa nie sú ničím 

fakticky doložené. Práve naopak, to, že Držiteľ trvá na vlastníctve Domény a ponúka ju na 

prenájom opäť navádza k domnienke, že ju chce v protiklade so svojimi tvrdeniami 

špekulatívne využívať. 

(32) Sťažovateľ ďalej tvrdí, že sa v roku 2019 opätovne snažil skontaktovať Držiteľa 

prostredníctvom emailových kontaktov z minulosti a tiež kontaktov v databáze spoločnosti SK-

NIC. Rovnako sa Držiteľ snažil skontaktovať ISP, uvedeného pri Doméne. Držiteľ na email 

neodpovedal. 

(33) Domnienku Držiteľa, že arbitrážne konanie iniciované Sťažovateľom je iba zásterkou pre 

pokus predstaviteľa Sťažovateľa obohatiť sa na úkor Držiteľa, považuje Sťažovateľ za 

vykonštruované obvinenie založené na klamlivej argumentácii, neznalosti, podozrievavosti a 

domnienkach Držiteľa, keďže zástupca Sťažovateľa nie je a nikdy nebol štatutárom uvedenej 

komerčnej spoločnosti. Sťažovateľ navyše podotkol, že činnosť zástupcu Sťažovateľa nie je 

nijako honorovaná. Sťažovateľ ďalej uviedol, že spoločnosť Next Level Consulting má navyše 

zmluvne schválené použitie názvu IPMA a to za účelom špecifikovania produktu a tým je 

školenie, ktorého cieľom je príprava uchádzačov na získanie certifikácie, ktorú IPMA realizuje. 
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Zároveň je toto školenie oficiálne akreditované Sťažovateľom a oprávňuje uvádzanie tejto 

skutočnosti na internete a v propagačných materiáloch. 

 

Duplika Držiteľa 

(34) Držiteľ v Duplike zopakoval a zvýraznil niektoré svoje argumenty uvedené alebo 

vyplývajúce z Vyjadrenia. Podotkol, že doméný IPMAICB.sk  ako aj ipma-icb.sk sú v 

súčasnosti voľné a Sťažovateľovi nič nebráni si takéto domény zaregistroval. Ochranná známka 

pod č. 1005389 je typu „figurative“. Skratka „IPMA“, z ktoréj sa snaží Sťažovateľ odvodiť 

svoje právo predstavuje veľké množstvo významov, pričom v rozličných komunitách je pod 

touto skratkou vždy identifikovateľné niečo iné. Aj keď Držiteľ pripúšťa, že v komunite 

projektových manažérov to môže byť uvedená medzinárodná organizácia, v komunite tlačiarov 

a vydavateľov to určite bude ich medzinárodná organizácia a väčšinová populácia si túto 

skratku nijak neasociuje. 

(35) Držiteľ v Duplike opätovne poukázal na skutočnosť, že v čase registrácie Domény nebola 

porušená žiadna ochranná známka, na ktoré sa odkazuje Sťažovateľ, nakoľko ešte neboli 

zaregistrované a v tejto súvislosti uviedol aj chronologický sled udalostí: 

10.1.2008  - registrácia Domény; 

30.6.2008 - bola zaregistrovaná prvá ochranná známka IPMA ICB s číslom 0973390 (typu 

word) uvedená v licenčnej zmluve, ktorá by mohla naznačovať, že medzinárodná organizácia 

IPMA mala záujem vystupovať pod týmto označením, teda IPMA ICB, nie pod označením 

IPMA; 

14.2.2009 - bola zaregistrovaná ochranná známka loga IPMA s číslom 1005389 (typu 

figurative); 

19.3.2010 - Držiteľ bol kontaktovaný Sťažovateľom, a sťažovateľ sa prvý krát snažil získať 

Doménu, s rovnakou argumentáciou ako v podanom Návrhu; 

2013 – Sťažovateľ sa snažil zaregistrovať ochrannú známku na text IPMA na Úrade 

priemyselného vlastníctva SR, v čom však nebol úspešný; 

30.6.2017 - bola podpísaná zmluva medzi International Project Management Association a 

Sťažovateľom (predložená v Návrhu Sťažovateľom); 

23.1.2019 - Sťažovateľ zaslal Držiteľovi prosbu o zaslanie požiadaviek na prevod Domény; 

9.5.2019  - Sťažovateľ podal Návrh Centru ADR. 

(36) Držiteľ ďalej mál za to, že odmietnutie prevodu Domény na základe neopodstatnenej 

požiadavky, bez priloženia akýchkoľvek podkladov, z jeho pohľadu nijako nespochybňuje 

registráciu Domény v dobrej viere. 

(37) Držiteľ ďalej poukázal na to, že sa v januári 2019, na neho obrátil Sťažovateľ s prosbou o 

zaslanie požiadaviek na prevod Domény (predmetný email zo dňa 23.1.2019 priložil Držiteľ 
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k Duplike). Na túto prosbu Držiteľ nereagoval, keďže žiadne požiadavky na prevod Domény 

nemal. Poukázal tiež na to, že Držiteľ podľa pravidiel spoločnosti SK-NIC nemá žiadnu 

povinnosť reagovať na podnety, od kohokoľvek, kto napíše neopodstatnenú požiadavku na 

zverejnenú emailovú adresu prislúchajúcu k Doméne a doprosuje sa prevodu bez zaslania 

relevantnej dokumentácie. 

(38) Držiteľ aj naďalej trvá na tvrdenom prepojení medzi Sťažovateľom a obchodnou 

spoločnosťou Next Level Consulting. 

(39) Držiteľ v Duplike poukázal na nepravdivosť tvrdenia Sťažovateľa, že spoločnosť Next 

Level Consulting získala zmluvne oprávnenie na použitie názvu IPMA vo svojich produktoch 

od Sťažovateľa. To, že uvedené tvrdenie je nepravdivé vyplýva zo skutočnosti, že Sťažovateľ 

má iba „nontransferable“ oprávnenie a teda nemôže poverovať ďalšie subjekty využívaním 

ochranných známok IPMA. 

(40) V tejto súvislosti Držiteľ poukázal aj na samotné protirečenie si Sťažovateľa, keďže na 

jednej strane uvádzal, že on je jediným subjekt oprávneným na Slovensku používať aktíva 

medzinárodnej organizácie IPMA vrátane názvu IPMA a na druhej strane sám tvrdí, že toto 

právo má aj spoločnosť Next Level Consulting. 

(41) K aktuálnemu využívaniu Domény Držiteľom sa Držiteľ vyjadril, že smerovanie 

jednotlivých služieb Domény si je možné overiť vzhliadnutím DNS záznamov Domény, ktoré 

sú verejne prístupné. 

 

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov 

(42) 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). 

(43) 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 
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známok, no nie je vylúčená jej aplikácia aj pri iných označeniach. 

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

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

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

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

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

pseudonymu alebo všeobecne známej prezývke fyzickej osoby alebo názvu chráneného 

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

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

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

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

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

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

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

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

pravidiel. 

(45) 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). 

(46) 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 
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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 

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

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

Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámeny (okrem 

prípadov ochrannej známky s dobrým menom), a (c) Doména (ca) bola zaregistrovaná alebo 

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 

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

označeniu. 

(49) Sťažovateľ poukázal, že na základe licenčnej zmluvy zo dňa 30.6.2017 vykonáva na území 

Slovenskej republiky práva okrem iných k dvom ochranným známkam, a to kombinovanej 

ochrannej známky č. 1005389 „IPMA“ s účinkami v Slovenskej republike s právo prednosti ku 

14.2.2009 a slovnej ochrannej známky č. 0973390 „IPMA ICB“ s účinkami v Slovenskej 

republike s právo prednosti ku 30.6.2008. Existenciu uvedených ochranných známok 

a licenčnej zmluvy je týmto možné považovať za osvedčenú. 

(50) Je nesporné a preukázané, že právo prednosti ochrannej známky č. 1005389 vzniklo až 

14.2.2009 a ochrannej známky č. 0973390 „IPMA ICB“ až 30.6.2008, t.z. dátum prednosti 

týchto ochranných známok časovo nepredchádza dátumu registrácie Domény Držiteľom. Z 

uvedeného vyplýva, že ochranné známky (a teda ani Chránené označenie) v čase registrácie 

Domény Držiteľom neexistovali a pri registrácii Domény tak nemohlo dôjsť k porušeniu čl. 

3.6.1 Pravidiel poskytovania domén. Medzinárodná organizácia IPMA prihlásila jednu 

ochrannú známku (30.6.2008) až o viac ako 5 mesiacov po registrácii Domény (10.1.2008) 

a druhú ochrannú známku (14.2.2009) až o viac ako 13 mesiacov po registrácii Domény 

(10.1.2008). Pri konzekventnom uplatňovaní princípu práva prednosti je možné tvrdiť, že 

ochranné známky sú neskorším označením, preto vo vzťahu k Doméne nemajú poskytovať 
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Sťažovateľovi ochranu, resp. rozsah ochrany je minimálny. 

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

akceptovať, že v čase rozhodovania majú ochranné známky formálne charakter Chráneného 

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

domén). Rozsah ochrany, ktorý ochranné známky ako Chránené označenie poskytuje 

Sťažovateľovi je však významne užší, keďže ochranné známky neexistovali v čase registrácie 

Domény a v dobe viac ako 5 mesiacov po registrácii Domény. Tento zúžený rozsah ochrany 

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

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

do práv Sťažovateľa vyplývajúcich z ochranných známok ako Chráneného označenia sa môže 

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

z ochranných známok, ale nie predtým. Keďže pre úspech v spore musí byť preukázané 

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

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

pravdepodobnosti zámeny Domény s ochrannými známkami, ku ktorým vykonáva práva 

Sťažovateľ. 

 

Zhodné alebo podobné označenie 

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

Sťažovateľa v spore, posúdenie otázky, či je Doména zhodná alebo podobná s Chráneným 

označením, ku ktorému má Sťažovateľ práva nie je pre výsledok rozhodovania významné, a to 

v súvislosti s limitovaným rozsahom Chráneného označenia a na to nadväzujúce posúdenie 

legitimity a dobrej viery Držiteľa. Napriek tomu Expert aspoň v stručnosti túto otázku posúdil.  

(53) 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).  

(54) Ako už bolo uvedené vo vzťahu ku Chránenému označeniu, ktoré súvisí najmä s oblasťou 

projektového manažmentu, vzdelávania a certifikácie v tejto oblasti, možno konštatovať, že 

priemerným spotrebiteľom je časť verejnosti tvorená najmä projektovými manažérmi, členmi 

projektových tímov. Z hľadiska geografického vymedzenia je potrebné uvažovať o priemernom 
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celoslovenskom spotrebiteľovi (projektovom manažérovi a členovi projektového tímu). 

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

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

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

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

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

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

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

(56) Ochranná známka č. 1005389 „IPMA“ je kombinovanou ochrannou známkou, ktorá je 

tvorená dominantným grafickým znázornením textu „IPMA“ s jednou dvojitou šípkou 

smerujúcou na pravú stranu. Uvedená dvojitá šípka je menšia, z pohľadu priemerného 

spotrebiteľa aj menej významná. Ústredný  prvok danej ochrannej známky text „IPMA“  je 

natoľko dominantný, že porovnaním reťazca znakov tvoriacich Doménu s kombinovanou 

ochrannou známkou je možné dôjsť k záveru, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa ide o 

označenia podobné.  

(57) Ochranná známka č. 0973390 „IPMA ICB“ je slovnou ochrannou známkou, ktorá síce nie 

je tvorená dvoma slovami, resp. zhlukov písmen, a to „IPMA“ a „ICB“. Aj napriek tomu, že 

táto ochranná známka nie je úplne zhodná s Doménou, je možné na základe jej prvého a aj 

dominantnejšie prvku „IPMA“, dôjsť k záveru, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa ide o 

označenia podobné.  

 

Pravdepodobnosť zámeny alebo dobré meno/povesť 

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

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

a Chráneným označením, ku ktorému má Sťažovateľ práva nie je pre výsledok rozhodovania 

významné, a to v súvislosti s limitovaným rozsahom Chráneného označenia a na to 

nadväzujúceho posúdenie legitimity a dobrej viery Držiteľa. Expert sa preto touto otázkou 

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

kontextu prípadu relevantné. 

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

Chránené označenie má mať v relevantnej časti verejnosti dobré meno alebo dobrú povesť, 

posudzovaním dobrého mena alebo dobrej povesti ochranných známok, resp. Chráneného 

označenia sa nie je potrebné zaoberať. 

(60) 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 
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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). 

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

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

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

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

tovarov alebo služieb kolíznych označení môže byť pritom kompenzovaná vyššou mierou 

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

29. septembra 1998, bod 17). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

posudzovanom prípade k používaniu Domény vo vzťahu k verejnosti nedošlo. 

(63) 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). 

(64) Expert súhlasí s argumentáciou Držiteľa, že skratku „IPMA“ využíva viacero rozličných 

medzinárodných organizácii, ako aj obchodných spoločnosti, teda má vyššiu mieru 

všeobecnosti a nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Tomu nasvedčujú aj Držiteľom uvádzané 

skutočnosti týkajúce sa existencie iných označení tretích osôb (obchodné mená, ochranné 

známky, domény), ktoré obsahujú slovné označenie „IPMA“. 

(65) Slovné označenie „IPMA“ je výrazným prvkom ako kombinovanej tak aj slovnej ochrannej 

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

vyobrazení alebo s doplnkom „ICB“, nie je možné bez ďalšieho hovoriť o tom, že ide 

o zanedbateľný rozlišovací prvok, ktorý by spotrebiteľ nepostrehol. Vypustením grafickej 

stránky kombinovanej ochrannej známky alebo doplnku „ICB“ slovnej ochrannej známky, totiž 
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zostáva iba označenie s vyšším stupňom všeobecnosti, pričom bez ďalšieho rozboru nie je 

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

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

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

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

označenie „IPMA“ je pre Sťažovateľa príznačné, najmä aj v súvislosti s tým, že vlastníkom 

daného Chráneného označenia je medzinárodná organizácia IPMA a nie Sťažovateľ. 

(66) V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že Sťažovateľ preukázal 

oprávnenie vykonávať práva k duševnému vlastníctvu medzinárodnej organizácie IPMA (ktoré 

zahŕňa aj Chránené označenie) až licenčnou zmluvou zo dňa 30.6.2017, teda viac ako 9 rokov 

po registrácií Domény Držiteľom. Skoršie oprávnenie bolo iba tvrdené, avšak nie dostatočné 

preukázané, nakoľko ostatné predložené dokumenty pojednávali iba o možnosti medzinárodnej 

organizácie IPMA takéto oprávnenie Sťažovateľovi udeliť. 

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

sporu potrebné, Expert sa ďalej otázkou posúdenia dostatočnosti miery rozlišovacej 

spôsobilosti slovného označenia „IPMA“ v nadväznosti na konštatovanú podobnosť (nie 

zhodnosť) Domény a ochranných známok, nezaoberal. 

 

Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu 

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

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

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

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

domnienku nedostatku práva alebo legitímneho záujmu. 

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

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

stranami je nesporné a z vyjadrení Držiteľa ako aj z emailovej komunikácie medzi Držiteľom 

a Sťažovateľom vyplýva, že pred doručením návrhu na prevod domény nevykonal Držiteľ 

žiadne preukázateľné prípravy na skutočné používanie Domény navonok, a to v spojení s 

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

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

predmetom je skratka „IPMA“ registroval v súlade s čl. 3.6.1 Pravidiel poskytovania domén 

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

registráciou Domény Držiteľ zasiahol do práv Sťažovateľa, resp. medzinárodnej organizácie 

IPMA) a zo skutočnosti, že je splnená podmienka podľa čl. 3.3.5 Pravidiel ADR - dátum 

nadobudnutia Domény Držiteľom je starší od vzniku Chráneného označenia o viac ako 60 

kalendárnych dní. 

(71) V kontexte všetkých okolností prípadu, najmä s ohľadom na skutočnosť, že dátum 
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prednosti Chráneného označenia je časovo významne neskorší ako dátum registrácie Domény 

a vzhľadom na jednoznačné splnenie podmienky podľa čl. 3.3.5 Pravidiel ADR, má Expert za 

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

 

Nedostatok dobrej viery 

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

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

preukázať tieto okolnosti. 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“. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nedáva dobrý zmysel“.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SLOVENSKÉHO HOKEJA“). 

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

Domény a vzniku Chráneného označenia, ktoré vzniklo o viac ako 5 mesiacov po registrácii 

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

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

Registrovanie a získanie Domény Držiteľom sa pritom v prejednávanom prípade obsahovo 

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

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

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

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

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

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

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

čase registrácie Domény a počas nasledujúceho dlhšieho obdobia (viac ako 5 mesiacov do 

dátumu prednosti prvej ochrannej známky a viac ako 2 roky do prvého kontaktu so 

Sťažovateľom a nárokovaniu si práv na Doménu) nepochybné, že Držiteľ nemohol vedieť, že 

Sťažovateľ používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary/služby, 

čo by mohlo viesť k pravdepodobnosti zámeny a nemohol mať v úmysle zabrániť tretej osobe 

pokračovať v používaní takéhoto označenia (keďže ochranné známky ešte neboli prihlásené). 

Sťažovateľ nepreukázal nedostatok dobrej viery Držiteľa pri registrácii skratky „IPMA“ (ktorá 

bola relatívne všeobecnou skratkou, ktorá mohla slúžiť na označenie viacerých subjektov, či 

služieb) v čase, keď neexistovalo žiadne Chránené označenie Sťažovateľa, ktoré by v zmysle 

čl. 3.6.1 Pravidiel poskytovania domén znamenalo, že ide o registráciu neprípustného označenia 

Domény.  

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

registrovanú doménu na rozdiel od ochranných známok nezaťažuje explicitná aktívna 

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

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

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

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

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

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

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

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

samozrejme, ak niet ďalších okolností. 

(79) Je nesporné, že Držiteľ po registrácii Doménu aktívne navonok nevyužíval po dobu viac 

ako dvoch rokov, čo môže naznačovať pochybnosti o dobrej viere Držiteľa, a to aj v súvislosti 

s tým, že Držiteľ pripustil, že ďalšie využívanie Domény môže spočívať aj v jej budúcom 

prenájme. Sťažovateľ v nevyužívaní Domény vidí náznaky blokačného a špekulatívneho 

konania. Je však potrebné dať za pravdu Držiteľovi, že znaky osobitnej skutkovej podstaty 

podľa čl. 3.4.2. písm. b) Pravidiel ADR neboli naplnené, nakoľko doba dvoch rokov sa v 

prejednávanom prípade počíta až od 1.9. 2017 a uplynie teda až v čase po vydaní tohto 

rozhodnutia.  

(80) Navyše tvrdenia Držiteľa o nepoužívaní Domény verejne, navonok, ale o používaní 
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určitých služieb na Doméne, smerovania emailového servera považuje Experta za čiastočne 

preukázané, keďže z DNS záznamov síce vyplýva tvrdené smerovanie, nevyplýva však z neho 

reálne využívanie Domény na dané služby a Držiteľ ho ani nijako nepreukázal. 

(81) Sťažovateľ rovnako nijako nepreukázal aby v čase registrácie Domény, či aj v období 

následne naň nadväzujúcom poznal činnosť Sťažovateľa alebo medzinárodnej organizácie 

IPMA, preto nie je predpoklad o tom, že Držiteľ poznal činnosť Sťažovateľa, resp. 

medzinárodnej organizácie IPMA možné považovať za preukázaný. V tejto súvislosti nie je 

možné preto vyvodzovať ani žiadne závery smerom k možnému naplneniu znakov skutkovej 

podstaty podľa čl. 3.4.3 Pravidiel ADR. 

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

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

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

Sťažovateľ Držiteľovi. Rovnako je potrebné zohľadniť, že Sťažovateľ v podaniach nepreukázal 

ako dlho a v akom rozsahu došlo k využívania označenia „IPMA“ Sťažovateľom na území 

Slovenskej republiky. 

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

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

prejednávaného prípadu a najmä časovú súslednosť registrácie Domény a vzniku Chráneného 

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

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

bol Sťažovateľ v spore úspešný. 

 

Rozhodnutie vo veci samej 

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

 

Expert: JUDr. Ľubomír Lukič 

 

Dátum: 22.7.2019 
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