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Číslo konania: 15/2019 

 

Odborné rozhodnutie Experta 

podľa čl. 4 Pravidiel ADR 

a § 12 Rokovacieho poriadku 

 

 

Sťažovateľ:   KOCHT s.r.o., IČO: 51 010 810 

    Ochtiná 198, Ochtiná 049 35, Slovenská republika 

 

Zástupca Sťažovateľa: - 

Držiteľ:   [anonymizované] 

    [anonymizované], Bratislava, Slovenská republika 

 

Zástupca Držiteľa:  - 

Doména:   bransontraktor.sk 

Kľúčové slová: chránené označenie; nepreukázanie chráneného označenia, 

nepreukázanie práv k chránenému označeniu.  

 

Zhrnutie: 

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „bransontraktor.sk” z jej Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného 

zásahu do značky Branson a z dôvodu tvrdeného porušovania záujmov majiteľa tejto značky. 

Sťažovateľ na podporu svojich tvrdení predložil doklady, ktoré preukazujú, že aktuálne dodáva 

spoločnosť Kukje Machinery Co., Ltd. ako výrobca traktorov Branson do Slovenskej tovary svoje 

vozidlá iba Sťažovateľovi. Sťažovateľ však v konaní nepreukázal existenciu chráneného označenia a 

ani toho, aby Sťažovateľ mal alebo vykonával k potenciálnemu chránenému označeniu práva. 

Preukázanie aktuálneho dodávateľsko-odberateľského vzťahu ešte samo osebe nedáva Sťažovateľovi 

žiadne oprávnenie uplatňovať si vo svojom mene a na vlastný účet právne nároky voči tretím osobám. 

Sťažovateľ nepreukázal existenciu chráneného označenia a ani to, aby mal alebo vykonával práva 

k chránenému označeniu. Nedošlo tak k splneniu základnej podmienky, ktoré Pravidlá ADR požadujú 

pre dosiahnutie úspechu Sťažovateľa vo veci, keďže Sťažovateľ je povinný preukázať, že reťazec 

znakov tvoriaci Doménu Držiteľa je zhodný alebo podobný s chráneným označením, ku ktorému má 

alebo vykonáva Sťažovateľ právo. Konštatujúc nesplnenie nevyhnutných podmienok stanovených v 

Pravidlách ADR Expert návrh Sťažovateľa na prevod Domény zamietol.  
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Procesná situácia 

(1) Návrhom doručeným dňa 9.7.2019 (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 

www.bransontraktor.sk (ďalej len „Doména“) prevedená z Držiteľa na Sťažovateľa. Poplatok 

za riešenie sporu, ako aj príplatok za zrýchlené konanie bol Centru ADR uhradený dňa 

15.7.2019.  

(2) Výzvou Centra ADR bol Sťažovateľ vyzvaný na doplnenie predmetného návrhu 

o chýbajúce náležitosť návrhu, ktoré sú požadované podľa § 11 ods. 1 Rokovacieho poriadku. 

(3) Sťažovateľ v doplnení Návrhu zo dňa 9.7.2019 zároveň požiadal o zablokovanie Domény 

podľa čl. 4.6 Pravidiel ADR, ktorej SK-NIC, a.s. ako správca internetovej domény najvyššej 

úrovne .sk (ďalej len „SK-NIC“) dňa 15.7.2019 vyhovel.  

(4) Sťažovateľ v doplnení návrhu zo dňa 9.7.2019 doplnil požadované informácie týkajúce sa 

najmä aktuálneho držiteľa Domény označeného ako TAYY-0001 ako aj registrátora Domény.  

(5) 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 10 dní vyjadril podľa § 13 Rokovacieho poriadku. Výzva na vyjadrenie sa 

k Návrhu bola Držiteľovi zaslaná elektronicky a súčasne aj poštou dňa 16.07.2019. 

(6) Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril. 

(7) Keďže Sťažoval nežiadal o riešenie sporu Panelom Expertom, Centrum ADR ustanovilo 

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

LL.M. 

(8) Sťažovateľ zároveň žiadal  o zrýchlené konanie a uhradil príplatok za zrýchlené konanie.  

(9) Centrum ADR návrhu Sťažovateľa o zrýchlené konanie vyhovelo.  

(10) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 31.7.2019. 

 

Tvrdenia Sťažovateľa 

(11) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že žiada o odňatie doménového mena 

www.bransontraktor.sk, a to z dôvodu, že spoločnosť International Surface Protection s.r.o. 

využíva túto doménu neoprávnene, keďže, podľa Sťažovateľa, nemá osvedčenie k predaju 

traktorov značky Branson na Slovensku. Oprávnenie im malo skončiť dňa 30.11.2017. 

Sťažovateľ odkázal na verejne dostupný register osvedčení zástupcov 

(https://www.jiscd.sk/registre/typove-schvalovanie/zoznam-osvedceni-zastupcov-vyrobcov/), 

kde po zadaní značky Branson má byť evidentne jasné, kto má oprávnenie zastupovať uvedenú 

značku v Slovenskej republike. Sťažovateľ uviedol, že jedine on je oprávnený zastupovať túto 
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značku v Slovenskej republike. Ako dôkaz predložil print-screen predmetnej internetovej 

stránky a osvedčenie zástupcu výrobcu č. 1330, ktoré bolo udelené Ministerstvom dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky pre Sťažovateľa, a kde je uvedené, že osvedčenie zástupcu 

výrobcu je platné na dobu určitú do 4.12.2021. Sťažovateľ zároveň uviedol, že spoločnosť 

International Surface Protection s.r.o. kontaktoval, ale neúspešne.  

(12) Na základe výzvy Centra ADR následne Sťažovateľ doplnil návrh, kde okrem iného 

apeloval na to, aby bola Doména čo najskôr zablokovaná a následne prevedená na Sťažovateľa, 

ktorý má byť, podľa Sťažovateľa, jedinou oprávnenou osobou používať značku Branson na 

území Slovenskej republiky. Sťažovateľ taktiež uviedol, že Doména porušuje záujmy majiteľa 

tejto značky, ako aj neoprávnene vystupuje ako zástupca výrobcu na Slovensku, na čo nemá 

mať Držiteľ príslušné oprávnenie. Ako doplňujúci dokument k týmto tvrdeniam predložil 

Sťažovateľ oficiálne stanovisko spoločnosti Kukje Machinery Co., Ltd., kde uvedená 

spoločnosť uvádza, že v Slovenskej republike dodáva traktory Branson iba Sťažovateľovi 

a žiadnej inej spoločnosti. Uvedené stanovisko je datované 12. júla 2019. Sťažovateľ okrem 

toho predložil aj e-mail zo dňa 3. júna 2019 adresovaný na e-mailovú adresu 

info@bransontraktor.sk, v ktorom pán Tomáš Kapusta predložil svoju žiadosť o odkúpenie 

domény bransontraktor.sk  

 

Obrana Držiteľa 

(13) Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril, pričom ani z komunikácie predloženej Sťažovateľom nie 

je možné identifikovať argumentáciu, akou by Držiteľ reagoval na tvrdenia Sťažovateľa, ani 

žiadne iné jeho námietky, keďže Držiteľ na žiadnu komunikáciu zo strany Sťažovateľa 

nereagoval.  

 

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov 

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

Pravidiel ADR a Rokovacieho 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). 

(15) 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 
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označení (čl. 3.1.1 Pravidiel ADR), pravdepodobnosť zámeny, respektíve dobré meno (čl. 3.1.2 

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

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

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

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

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

(16) 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 situácie sa však podľa cudzieho práva 

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

pravidiel. 

(17) 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). 

(18) 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 
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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 

(19) Sťažovateľ musí pre úspech v doménovom 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. 

 

Preukázanie existencie chráneného označenia, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ 

práva 

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

označeniu. Podľa ustanovenia čl. 2.6 Pravidiel ADR platí, že chránené označenie je právom 

chránené označenie, najmä zapísaná ochranná známka, označenie pôvodu výrobku, zemepisné 

označenie výrobku, názov chránenej odrody rastlín, nezapísané označenie, obchodné meno, 

názov právnickej osoby, vrátane názvu orgánov verejnej správy vrátane verejnoprávnych 

inštitúcií, štátov či medzinárodných organizácií, označenie podniku či prevádzkarne, meno 

alebo chránený pseudonym alebo všeobecne známa prezývka fyzickej osoby alebo názov 

chráneného literárneho či umeleckého diela alebo označenie literárnych postáv.  

 

(21) Sťažovateľ v návrhu ani v doplnení návrhu výslovne nešpecifikoval, čo považuje za 

chránené označenie, ku ktorému si uplatňuje vo vzťahu k Držiteľovi nárok na prevod Domény. 

Z obsahu návrhu Sťažovateľa, resp. doplnenia návrhu Sťažovateľa je možné usudzovať, že 
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Sťažovateľ za chránené označenie považuje značku traktorov Branson. V tejto súvislosti 

Sťažovateľ tvrdí, že jedine on je oprávnený „používať značku Branson na území Slovenskej 

republiky.“ Zároveň Sťažovateľ tvrdí, že predmetná Doména „porušuje záujmy majiteľa tejto 

značky ako aj neoprávnene vystupuje ako zástupca výrobcu na Slovensku, k čomu nemá 

príslušné oprávnenie.“ Sťažovateľ však nepreukázal a žiadnym spôsobom neodôvodnil, na 

základe akých skutočností by malo označenie traktorov Branson spĺňať definičné kritériá 

chráneného označenia podľa čl. 2.6 Pravidiel ADR. Vzhľadom na túto situáciu pristúpil Expert 

k využitiu ustanovenia § 15 ods. 2 Rokovacieho poriadku, podľa ktorého Expert nie je povinný 

vyhľadávať a zabezpečovať dôkazy týkajúce sa okolností sporu, ale je na to na základe svojho 

vlastného uváženia v odôvodnených prípadoch oprávnený. Vzhľadom na to, že Expert považuje 

aktuálny prípad za odôvodnený, Expert lustráciou verejnej databázy ochranných známok 

TMview (www.tmdn.org) zistil, že ku dňu vydania tohto rozhodnutia má spoločnosť Kukje 

Machinery Co., Ltd. ako výrobca vozidiel značky Branson registrované ochranné známky 

„BRANSON“ len v Nemecku (pre triedu 12) a v Indii (pre triedu 12). Na území Slovenskej 

republiky označenie Branson nie je chránené ako ochranná známka a nepožíva tak známkovú 

ochranu.  

(22) Pre úplnosť informácií sa Expert oboznámil aj s obsahom internetovej stránky zverejnenej 

na Doméne ku dňu vydania tohto rozhodnutia, pričom konštatuje, že na tejto stránke je naďalej 

uvádzaná informácia o tom, že prevádzkovatelia stránky sú výhradným autorizovaným 

zástupcom značky Branson Tractors v Slovenskej republike, pričom kontaktné údaje odkazujú 

na spoločnosť BRANSON TRACTORS s. r. o. Uvedené skutočnosti naznačujú, že v tomto 

prípade by mohlo dochádzať k nekalosúťažnému konaniu, avšak právomoc rozhodovať 

o možných nárokoch z nekalosúťažného konania majú v priestore Slovenskej republiky 

výhradne všeobecné súdy. V rámci konania pred Centrom ADR môžu Expert rozhodovať 

jedine o tom, či sú splnené predpoklady, ktoré stanovujú Pravidlá ADR pre ukončenia 

registračného obdobia Domény alebo pre prevod Domény na Sťažovateľa. Expert je tak viazaný 

výlučne posudzovaním kritérií podľa čl. 3 Pravidiel ADR.  

(23) Z povahy podania a v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti sa zdá, že označenie 

traktorov „Branson“ by mohlo byť považované za nezapísané označenie a mohlo by tak 

hypoteticky spĺňať predpoklady na to, aby sa označenie „Branson“ mohlo považovať za 

chránené označenie podľa čl. 2.6 Pravidiel ADR. V každom prípade však platí, že aj v prípade, 

ak by sme označenie traktorov „Branson“ považovali za nezapísané označenie spadajúce pod 

definičný rámec pojmu chránené označenie, Sťažovateľ nepreukázal existenciu žiadneho jeho 

práva k používaniu tohto nezapísaného označenia v priestore Slovenskej republiky, pričom 

nebolo preukázané ani to, aby toto označenie malo väčší než len miestny dosah. Sťažovateľ 

preukázal jedine to, že spoločnosť Kukje Machinery Co., Ltd. aktuálne dodáva do Slovenskej 

republiky traktory „Branson“ len Sťažovateľovi a nedodáva ich žiadnej inej obchodnej 

spoločnosti. Takéto potvrdenie dodávateľsko-odberateľského vzťahu, ešte samo osebe nedáva 

Sťažovateľovi žiadne oprávnenie uplatňovať si vo svojom mene a na vlastný účet právne 
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nároky voči tretím osobám. Je potrebné zdôrazniť, že Sťažovateľ v tomto prípade nekoná 

z poverenia a na základe plnomocenstva za spoločnosť Kukje Machinery Co., Ltd., ale nárok 

na prevod Domény uplatňuje vo svojom mene a na svoj vlastný účet. V takomto skutkovom 

a právnom kontexte Sťažovateľ nepreukázal existenciu chráneného označenia a ani to, aby mal 

alebo vykonával práva k chránenému označeniu. Nedošlo tak k splneniu základnej podmienky, 

ktoré Pravidlá ADR požadujú pre dosiahnutie úspechu Sťažovateľa vo veci, keďže v zmysle čl. 

3.1.1 v spojení s čl. 3.2 Pravidiel ADR je Sťažovateľ povinný preukázať, že reťazec znakov 

tvoriaci Doménu Držiteľa je zhodný alebo podobný s chráneným označením, ku ktorému má 

alebo vykonáva Sťažovateľ právo. 

(24) Na základe uvedeného platí, že podmienky podľa čl. 3 Pravidiel ADR v tomto prípade 

neboli splnené, čo v zmysle ustanovenia čl. 4.1.5 Pravidiel ADR nevyhnutne znamená, že návrh 

Sťažovateľa musí byť v tomto prípade zamietnutý. 

(25) Vzhľadom na to, že nedošlo k splneniu ani základnej podmienky preukázania existencie 

chráneného označenia a ani toho, aby Sťažovateľ mal alebo vykonával k chránenému 

označeniu práva, nie je potrebné pokračovať ďalej v skúmaní toho, či medzi Doménou Držiteľa 

a chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámeny, ako ani toho, či Doména 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.  

(26) V závere poukazujeme na ustanovenie čl. 7.1 Pravidiel ADR, podľa ktorého platí, že 

Pravidlá ADR sa nedotýkajú práv Sťažovateľa alebo Držiteľa vyplývajúcich z platných 

právnych predpisov, a to vrátane predpisov o vedení súdneho alebo rozhodcovského konania 

podľa príslušných právnych predpisov.  

 

Rozhodnutie vo veci samej 

Návrh Sťažovateľa sa zamieta.  

 

Expert:  JUDr. Ján Lazur, LL.M. 

 

Dátum:  14.08.2019 
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