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 Číslo konania: 19/2019 

 

Odborné rozhodnutie Experta 

podľa čl. 4 Pravidiel ADR 

a § 17 Rokovacieho poriadku 

 

 

Sťažovateľ:   TAREK DENTAL, s. r. o. 

Mýtna 6, 902 01 Pezinok 

IČO: 44 687 656 

 

Zástupca sťažovateľa: Advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala, s. r. o. 

Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava 

IČO: 35 918 098 

 

Držiteľ:   Datamining Partners s. r. o., ID: sub_1140449 

Horný Val 8/17, 010 01 Žilina 

IČO: 46 868 496 

 

Zástupca držiteľa:  - 

Doména: tarekdental.sk 

Kľúčové slová: zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; obchodné meno; 

nedostatok dobrej viery; opakované nekalé jednanie; neexistencia 

práva alebo legitímneho záujmu; dosiahnutie neoprávneného 

zisku; účel a rozsah ADR; chránené označenie. 

 

Zhrnutie: 

Sťažovateľ požiadal o prevod domény tarekdental.sk z jej Držiteľa na seba, a to z dôvodu 

tvrdeného zásahu do svojich práv z obchodného mena „TAREK DENTAL“ s účinkami 

v Slovenskej republike. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia Experta nebola doména 

verejne používaná. Expert konštatoval zhodnosť Chráneného označenia s doménou a existenciu 

pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo ani legitímny záujem k doméne 

neboli Držiteľom preukázané. Sťažovateľ dostatočne preukázal nedostatok dobrej viery pri 

získaní a používaní domény Držiteľom, konkrétne získanie Domény s cieľom zabrániť 
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Sťažovateľovi použiť Chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, pričom sa Držiteľ 

zapojil do takéhoto nekalého jednania opakovane. Doména bola používaná s cieľom 

dosiahnutia neoprávneného zisku tým, že v dôsledku pravdepodobnosti zámeny medzi 

Doménou a Chráneným označením priťahovala používateľov na iné webové sídlo. Konštatujúc 

splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert návrhu v celom 

rozsahu vyhovel. 

 

Procesná situácia 

(1) Návrhom podaným dňa 9.10.2019 (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 

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

sporu bol Centru ADR uhradený dňa 24.10.2019. 

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

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

(ďalej len „SK-NIC“) dňa 24.10.2019 vyhovel.  

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

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

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

v lehote 15 dní vyjadril podľa § 13 Rokovacieho poriadku. 

(4) Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril. 

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

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

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 

(6) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 18.11.2019. 

 

Tvrdenia Sťažovateľa 

(7) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v neštátnom 

zdravotníckom zariadení – ambulancii v špecializačnom odbore stomatológia od roku 2012. 

Zdravotnú starostlivosť poskytuje v rámci dvoch samostatných ambulancií a ku dňu 22.7.2019 

má v evidencii spolu 12 256 pacientov. Sťažovateľ je súčasne veľmi dobre známy širokej 

verejnosti, a to najmä na území západného Slovenska. Obchodné meno sťažovateľa TAREK 

DENTAL, s. r. o. je totožné s názvom Domény <tarekdental.sk>, pričom toto obchodné meno 

pri svojej podnikateľskej činnosti nepretržite aktívne používa od roku 2012 do súčasnosti. 

(8) Dňa 24.6.2019 bola na Úrad priemyselného vlastníctva SR podaná prihláška obsahujúca 

žiadosť o zápis slovnej ochrannej známky TAREK DENTAL do registra ochranných známok. 

(9) Sťažovateľ ďalej vo svojom návrhu uviedol, že bol riadnym držiteľom Domény 
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<tarekdental.sk>. Na tejto Doméne prevádzkoval svoju webovú stránku, na ktorej zverejňoval 

ako poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti informácie o svojej činnosti, poskytovaných 

službách, využívaných technológiách a informácie pre pacientov týkajúce sa možností 

objednania sa k poskytnutiu stomatologických služieb. Z dôvodu opomenutia Sťažovateľ 

neuhradil poplatok za predĺženie platnosti Domény v Registri vedenom spoločnosťou SK-NIC, 

v dôsledku čoho sa Doména uvoľnila na registráciu tretím osobám.  

(10) Sťažovateľ následne zistil, že uvoľnenú Doménu dňa 25.9.2018 získal a zaregistroval nový 

Držiteľ Domény WEBZONE CAPITAL INC., so  sídlom v Paname, ktorý na predmetnej 

Doméne ponúkal poskytovanie online pôžičiek. Následne tento Držiteľ Domény previedol 

Doménu na (súčasného) Držiteľa Domény Datamining Partners s. r. o. (ďalej len „Držiteľ“), 

ktorého predchádzajúci držiteľ Domény WEBZONE CAPITAL INC. je jediným spoločníkom. 

Sťažovateľ oslovil (súčasného) Držiteľa Domény a vyzval ho na prevod Domény. Výzvu si 

však Držiteľ v odbernej lehote neprevzal, a teda na ňu nijako nereagoval.  

(11) Sťažovateľ zároveň upozornil, že z internetového prieskumu vyplýva, že praktiky Držiteľa 

Domény voči Sťažovateľovi a jeho právam k Doméne nie sú ničím výnimočným a porušovanie 

práv tretích osôb v dôsledku držby a najmä neoprávneného užívania ďalších Domén Držiteľom 

bolo konštatované aj v rámci niekoľkých súdnych sporov. Sťažovateľ k uvedenému predložil 

viacero dôkazov vrátane internetových náhľadov, kópie doručenky, uznesenia Ústavného súdu 

III. ÚS 379/2018-17, rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica 41Cob/22/2016 a výzvu na 

prevod Domény.  

(12) Sťažovateľ sa s odkazom na vyššie popísané okolnosti preto domáha bezodplatného 

prevodu Domény na Sťažovateľa, pričom tvrdí, že sú splnené podmienky podľa čl. 3 Pravidiel 

ADR, na základe ktorých sa Držiteľ zaväzuje podriadiť sa riešeniu sporov podľa Pravidiel ADR 

a Rokovacieho poriadku.  

(13) Sťažovateľ tvrdí, že sporná Doména je zhodná s obchodným menom Sťažovateľa a že 

existuje pravdepodobnosť zámeny medzi nimi. Ďalej tvrdí, že Držiteľ nemá žiadne právo ani 

legitímny záujem na spornej Doméne a zaregistroval si ju v zlej viere. 

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

v zmysle čl. 3.5 Pravidiel ADR bola Doména tarekdental.sk prevedená na Sťažovateľa. 

 

Obrana Držiteľa 

(15) Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril.  

 

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov 

(16) 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 
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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]. 

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

k Doméne [3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR] sa považuje za preukázaný už podaním návrhu [čl. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pseudonymu alebo všeobecne známej prezývke fyzickej osoby alebo názvu chráneného 

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

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

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

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

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

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. 

(19) 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 
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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). 

(20) 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 

(21) 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 

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

označeniu. Sťažovateľ v Návrhu tvrdil, že vykonáva práva k obchodnému menu TAREK 

DENTAL, ktoré Sťažovateľ dlhodobo aktívne používa v obchodnom styku. Zároveň je podaná 
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prihláška ochrannej známky, ktorá je totožná s názvom (slovným znením) Domény 

<tarekdental.sk>. 

(23) Tvrdenie Sťažovateľa, že vykonáva práva k obchodnému menu možno považovať za 

preukázané, čo potvrdzuje výpis z obchodného registra. Obchodné meno sa pritom považuje za 

chránené označenie v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR, a teda Sťažovateľ vlastní a vykonáva práva 

k Chránenému označeniu. 

(24) Sťažovateľ zároveň poukázal na fakt, že podal prihlášku na registráciu ochrannej známky. 

Tento samotný fakt však zásadne nemení vyhodnotenie existencie Chráneného označenia; to 

existuje bez ohľadu na podanú prihlášku ochrannej známky vo vzťahu k obchodnému menu. V 

zmysle § 8a ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších 

predpisov má majiteľ ochrannej známky práva domáhať sa ochrany v dôsledku zásahu, ktorý 

sa uskutočnil po zverejnení prihlášky. Uplatnenie týchto práv je však možné až odo dňa, od 

ktorého nastávajú účinky zápisu ochrannej známky. Podľa § 33 ods. 2 cit. zákona účinky zápisu 

ochrannej známky do registra nastávajú dňom zápisu označenia do registra. 

 

Zhodné alebo podobné označenie 

(25) V druhom kroku je nutné posúdiť, či je doména zhodná alebo podobná s Chráneným 

označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva. 

(26) 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).  

(27) Vo vzťahu ku Chránenému označeniu, ktoré súvisí najmä s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti, možno konštatovať, že so zreteľom na povahu týchto služieb je priemerným 

spotrebiteľom široká verejnosť ako taká. Z hľadiska geografického vymedzenia je potrebné 

uvažovať o priemernom západoslovenskom spotrebiteľovi. 

(28) Obchodné meno tvoria slová „TAREK DENTAL“. Porovnaním reťazca znakov tvoriacich 

Doménu s obchodným menom „TAREK DENTAL“ je možné dôjsť k záveru, že Doména je 

zhodná s Chráneným označením. Označenie je možné považovať za zhodné s Doménou, 

nakoľko obsahuje všetky prvky tvoriace obchodné meno, pričom posudzovaná Doména ako 

celok obsahuje oproti obchodnému menu rozdiely tak nepatrné, že tieto môžu ujsť pozornosti 

priemerného spotrebiteľa (cf. rozsudok SD EÚ vo veci C-291/00 LTJ Diffusion z 23. marca 

2003, bod 54). Pridanie domény najvyššej úrovne „.sk“ pritom nemá žiadnu rozlišovaciu 
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spôsobilosť. Rovnako ako ani označenie právnej formy „s. r .o.“. Absencia medzery v označení 

Domény nedotvára žiaden osobitný význam a ostáva rovnako z pohľadu priemerného 

spotrebiteľa bez povšimnutia, nakoľko obsahujú hlavné dominantné prvky, a to slová „tarek“ a 

„dental“, ktoré sú prioritne vnímané spotrebiteľom tak z hľadiska vizuálneho ako aj fonetického 

a z hľadiska ich významu. 

 

Pravdepodobnosť zámeny alebo dobré meno/povesť 

(29) V treťom kroku je nutné posúdiť, či existuje medzi Doménami a Chráneným označením 

pravdepodobnosť zámeny. Sťažovateľ v Návrhu netvrdil, že Chránené označenie by malo mať 

v relevantnej časti verejnosti dobré meno alebo dobrú povesť, preto sa Expert aplikáciou čl. 3.8 

Pravidiel ADR nezaoberal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1997, bod 24). 

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

označení, (2) miera rozlišovacej spôsobilosti označení a, ak došlo k používaniu, (3) miera 

podobnosti tovarov a služieb, pre ktoré sú použité. Čím je vyššie „celkové skóre“, tým je 

pravdepodobnejšia zámena. Nižšia miera podobnosti tovarov alebo služieb kolíznych označení 

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). 

(32) 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.  

(33) Ako bolo konštatované v bode 28, v danom prípade vykazuje Doména zhodnosť 

s Chráneným označením. Doména sa v čase podania návrhu ani v čase rozhodnutia tejto veci  

verejne nepoužívala. V minulosti sa doména využívala na ponuky pôžičiek, čo potvrdzujú 
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náhľady (screenshoty) obsahu webových stránok Domény predložené Sťažovateľom. 

(34) Ďalej treba uviesť, že Chránené označenie má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je 

v slovnom vyjadrení spôsobilé identifikovať službu ako činnosť spojenú so stomatológiou 

a v slovnom vyjadrení “tarek“ ako stomatologickú službu pochádzajúcu od určitého 

poskytovateľa (Sťažovateľa), nakoľko slovo „tarek“ vyjadruje priezvisko konateľa 

Sťažovateľa, jedného zo spoločníkov, a s pridanou prechyľovacou koncovkou aj priezvisko 

druhej spoločníčky. Navyše, ako vyplýva zo slovníkov spravovaných Jazykovedným ústavom 

Ľ. Štúra SAV, ide o slovo, ktoré nemá v slovenskom jazyku žiaden osobitný význam, a 

vyskytuje sa len ako priezvisko (arabského pôvodu). Možno preto súhlasiť s vyjadrením 

Sťažovateľa, že spotrebitelia si spájajú Chránené označenie so službami Sťažovateľa 

poskytovanými v rámci zdravotnej starostlivosti v odbore stomatológia. Označenie TAREK 

DENTAL je potom príznačné pre Sťažovateľa a ním poskytované služby. Vysokú rozlišovaciu 

spôsobilosť má pritom aj samotná Doména, a to z dôvodu, že jej znenie je zhodné s Chráneným 

označením. 

(35) Zhrnutím teda o pravdepodobnosti zámeny možno povedať, že: (1) Doména je zhodná s 

Chráneným označením „TAREK DENTAL“ a (2) Obchodné meno „TAREK DENTAL“ má 

vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. V minulosti boli na Doméne ponúkané online pôžičky ako  

služby zásadne odlišné od služieb poskytovaných Sťažovateľom, avšak vzhľadom na zhodnosť 

týchto označení a ich vysokú rozlišovaciu spôsobilosť možno konštatovať, že medzi Doménou 

a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 3.1.2 Pravidiel 

ADR. 

 

Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu 

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

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

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

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

domnienku nedostatku práva alebo legitímneho záujmu. 

(37) V prejednávanom spore Držiteľ nereagoval na Návrh Sťažovateľa. Z tohto dôvodu má 

Expert za to, že táto podmienka je splnená.  

 

Nedostatok dobrej viery 

(38) V poslednom piatom kroku je nutné posúdiť, či bola alebo nebola predmetná Doména 

„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 
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Doména nebola „zaregistrovaná, získaná a používaná v dobre viere“. 

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

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

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

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“. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SLOVENSKÉHO HOKEJA“). 

(41)  Za jeden z relevantných faktorov pritom možno považovať, aj to že Držiteľ vedel alebo 

mohol vedieť, že tretia osoba používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo 

podobné tovary/služby, čo by mohlo viesť k pravdepodobnosti zámeny (rozsudok SD EÚ vo 

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

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

túto skutočnosť preukázal. 

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

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

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

Sťažovateľ vykonáva práva ku Chránenému označeniu od roku 2012, pričom Chránené 

označenie má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a navyše ide o informáciu dostupnú v rámci 

verejného registra.  

(44) Predchádzajúci Držiteľ v minulosti Doménu využíval za účelom poskytovania pôžičiek, 

v čase podania návrhu ani v čase rozhodnutia vo veci sa však aktívne nevyužívala. Držiteľovi 

však možno pričítať aj správanie počas držby predchádzajúceho držiteľa, keďže v čase od 

30.10.2012 do 7.11.2019 bola spoločnosť WEBZONE CAPITAL INC. jediným spoločníkom 
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súčasného Držiteľa. Súčasným jediným spoločníkom Držiteľa je pán Milan Húska, ktorý bol 

konateľom súčasného Držiteľa nepretržite od roku 2012. Zmenu na strane Držiteľa preto možno 

považovať len za formálnu zmenu, ktorá nevedie ku skutočnej zmene držiteľa. 

(45) Ďalej treba zobrať do úvahy skutočnosť, že Držiteľ sa opakovane zapojil do konania, kedy 

si neoprávnene registroval Doménu pri absencii práva a legitímneho záujmu k nej. To vyplýva 

z rozsudku Krajského súdu Banská Bystrica, sp. zn. 41Cob/22/2016, 

ECLI:SK:KSBB:2016:6115222865, ktorým potvrdil uznesenie Okresného súdu Banská 

Bystrica v napadnutej časti výroku rozhodnutia, ktorým bol žalovaný povinný od doručenia 

napadnutého uznesenia zdržať sa nakladania s doménovým menom. Odvolací súd sa stotožnil 

s právnym záverom súdu prvého stupňa a napadnuté uznesenie, ako vecne správne potvrdil. 

V danom prípade sa Držiteľ snažil využiť známosť ochrannej známky vo svoj prospech, čomu 

nasvedčuje aj registrácia zameniteľnej domény, prebratej v celom rozsahu, ako je chránená. 

(46) Závery súdu v zmysle predchádzajúceho bodu tohto rozhodnutia sú potom aplikovateľné 

aj na tento prípad v spojitosti s obchodným menom namiesto ochrannej známky: Spotrebiteľ 

môže byť uvedený do omylu pri písaní, resp. zadávaní názvu TAREK DENTAL do 

internetového prehliadača, zobrazením obchodného mena Sťažovateľa, ako domény 

registrovanej Držiteľom. Držiteľ tak môže využiť známosť Sťažovateľa ako nositeľa práv 

a jeho produktov/služieb na trhu a parazitovať na povesti Sťažovateľa. Už pri prvom pohľade 

na spornú doménu, ktorá v nezmenenej podobe preberá obchodné meno bez preukázania 

legitímneho dôvodu, sa môže u spotrebiteľa vytvoriť dojem o podnikateľskej alebo 

ekonomickej prepojenosti oboch subjektov. 

(47) Navyše, Doména bola v minulosti využívaná aj tým spôsobom, že v dôsledku 

pravdepodobnosti zámeny medzi Doménou a obchodným menom priťahovala používateľov na 

stránku ww38.magickapozicka.sk, na ktorej im boli ponúkané rozličné pôžičky (nebankové 

pôžičky, rýchle pôžičky, triangel pôžičky atď.). 

(48) Držiteľ tak naplnil skutkovú podstatu v zmysle bodu 3.4.2 písm. a) Pravidiel ADR, že 

Doména bola zaregistrovaná alebo získaná s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť Chránené 

označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, pričom sa Držiteľ zapojil do takéhoto nekalého 

jednania opakovane. Zároveň boli do úvahy zobrané ďalšie okolnosti  prípadu týkajúce sa 

registrácie Domény a jej časovo obmedzeného používania. Kumulatívne s tým bola Doména 

v minulosti používaná s cieľom dosiahnutia neoprávneného zisku tým, že v dôsledku 

pravdepodobnosti zámeny medzi Doménou a Chráneným označením priťahovala používateľov 

na iné webové sídlo. Tým bola zároveň naplnená skutková podstata v zmysle bodu 3.4.4 

Pravidiel ADR. 

(49) Zo Strany Sťažovateľa teda bolo preukázané, že Doména je a) zhodná s Chráneným 

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

a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámeny, a že c) Doména bola registrovaná 

alebo získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne, respektíve Chránenému označeniu, 
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právo alebo legitímny záujem a zo strany Sťažovateľa bolo preukázané, že Doména nebola 

Držiteľom zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere. Boli tak splnené všetky 

podmienky podľa čl. 3 Pravidiel ADR nevyhnutné na to, aby bol Sťažovateľ v spore úspešný. 

 

Rozhodnutie vo veci samej 

Návrhu sa v plnom rozsahu vyhovuje a Doména tarekdental.sk sa prevádza z jej Držiteľa na 

Sťažovateľa. 

 

Expert: JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 

 

Dátum: 18.12.2019 
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