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Číslo konania: 21/2020 

 

Odborné rozhodnutie Experta 

podľa čl. 4 Pravidiel ADR 

a § 12 Rokovacieho poriadku 

 

 

Sťažovateľ:   FIT PLUS, spol. s r.o., IČO: 31 352 62 

    Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika 

 

Zástupca Sťažovateľa: Bukovinský & Chlipala, s.r.o., IČO: 35 918 098 

    Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, Slovenská republika 

 

Držiteľ:   ANIN s.r.o., IČO: 46 374 426 

    308, 919 09 Šelpice, Slovenská republika 

 

Zástupca Držiteľa:  - 

Doména:   doformy.sk      

Kľúčové slová: podobnosť označení, pravdepodobnosť zámeny; nezapísané 

označenie; dobré meno; nedostatok dobrej viery; neexistencia 

práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie 

 

 

Zhrnutie: 

Sťažovateľ požiadal o prevod domény „doformy.sk“ z Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného 

zásahu do svojich práv k Chránenému označeniu, ktoré v tomto prípade predstavovalo 

označenie „DO FORMY S MUSCLE & FITNESS“, resp. „Do formy s M&F“, chránené najprv 

ako nezapísané označenie a následne ako ochranná známka. Expert konštatoval podobnosť 

Domény s Chráneným označením. Sťažovateľ nepreukázal existenciu dobrého mena 

Chráneného označenia, v dôsledku čoho bolo nevyhnutné posudzovať podmienku 

pravdepodobnosti zámeny. Expert konštatoval pravdepodobnosť zámeny medzi Doménou 

Držiteľa a Chráneným označením. Expert zároveň konštatoval, že Držiteľ nepreukázal právo 

alebo legitímny záujem k Doménam. Sťažovateľ zároveň preukázal nedostatok dobrej viery pri 
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používaní Domén zo strany Držiteľa, a to preukázaním, že Doména 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 tretej osoby. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok 

stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod Domény na 

Sťažovateľa. 

 

Procesná situácia 

(1) Návrhom podaným dňa 27.1.2020 (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 

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

sporu bol Centru ADR uhradený 29.01.2020. 

(2) Sťažovateľ v Návrhu zároveň požiadal o zablokovanie Domén podľa čl. 4.6.1 Pravidiel 

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

„SK-NIC“) dňa 29.01.2020 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 Domén, 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 a súčasne aj poštou dňa 4.2.2020.   

(4) Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril.  

(5) 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.  

(6) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 24.2.2020. 

 

Tvrdenia Sťažovateľa 

(7) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že žiada, aby na neho bola prevedená Doména (t.j. doména 

„doformy.sk“), a to z dôvodu, že podľa Sťažovateľa sú splnené podmienky podľa čl. 3 Pravidiel 

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

a Rokovacieho poriadku v prípade, že Sťažovateľ podá Centru ADR návrh, v ktorom tvrdí, že: 

a) (čl. 3.1.1 Pravidiel ADR) reťazec znakov tvoriaci Doménu Držiteľa je zhodný alebo podobný 

s Chráneným označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva, b) (čl. 3.1.2 

Pravidiel ADR) medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť 

zámeny, okrem prípadov Chráneného označenia s dobrým menom alebo dobrou povesťou 
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v relevantnej časti verejnosti, a zároveň c) (čl. 3.1.3 Pravidiel ADR) Doména (a.) bola 

zaregistrovaná alebo získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne alebo Chránenému 

označeniu právo alebo legitímny záujem, a zároveň (b.) nebola zaregistrovaná, získaná 

a používaná v dobrej viere.  

(8) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že je obchodnou spoločnosťou podľa Obchodného 

zákonníka. Ako ďalej uvádza Sťažovateľ, Sťažovateľ (t.j. spoločnosť FIT PLUS, spol. s r.o.) 

vznikla v Bratislave v roku 1993 ako priamy nástupca firmy WEIDER Czechoslovakia 

a v dnešnej dobe ponúka komplexný sortiment fitness tovaru renomovaných svetových 

značiek. Taktiež zákazníkom poskytuje kompletný odborný servis posilňovacích strojov 

a kardio zariadení na domáce využitie Life Fitness, Norditrack, Pro-Form, Body Solid, 

Harbinger. Ďalej Sťažovateľ uviedol, že je predajcom a výhradným distribútorom pre 

Slovenskú republiky výživových doplnkov značiek Weider, Olimp, Max Muscle, Aone, Body 

Attack a iných. Okrem toho Sťažovateľ považoval za vhodné poukázať na dlhoročné (od r. 

1993) prepojenie značky Weider so Sťažovateľom (t.j. spoločnosťou FIT PLUS, spol. s r.o.) na 

Slovensku. Ako uvádza Sťažovateľ, od svojho vzniku sa špecializoval na distribúciu a predaj 

produktov značky Weider. Rovnako tak Sťažovateľ uviedol, že pred vyše štvrťstoročím začal 

spolupracovať aj s americkou spoločnosťou Weider Media – a odvtedy až do septembra 2019 

bol aj vydavateľom česko-slovenskej verzie známeho mesačníka Muscle & Fitness.   

(9) Ako sa uvádza v Návrhu, Sťažovateľ ponúka a predáva fitness produkty prostredníctvom 

e-shopu na webovej stránke www.fitplus.sk, ako aj v sieti svojich 6 kamenných predajní na 

Slovensku. Sťažovateľ taktiež zariaďuje fitness centrá zariadeniami značiek Life Fitness 

a Hammer Strenght.  

(10) Sťažovateľ taktiež poukazuje na značku „FIT PLUS – VŠETKO PRE FITNESS“, ktorá je 

ochrannou známkou spoločnosti, registrovanou na Úrade priemyselného vlastníctva SR pod 

číslom 233688 s dátumom prednosti od 21.5.2012. Podľa tvrdení Sťažovateľa sa mu malo 

podariť vybudovať pravdepodobne najkomplexnejší sortiment fitness tovaru na slovenskom 

trhu a pomáhať mnohým vrcholovým športovcom, pričom v roku 2018 mal Sťažovateľ tržby 

vo výške takmer 4.340.000,- EUR.  

(11) Na preukázanie vyššie uvedených tvrdení Sťažovateľ predložil najmä svoj výpis 

z obchodného registra, webové stránky Sťažovateľa, internetové zdroje preukazujúce zaradenie 

značky Weider medzi „Superbrands“, výpis zo zoznamu periodickej tlače preukazujúcej 

publikovanie časopisu „MUSCLE and FITNESS“.  

(12) V ďalšej časti Návrhu Sťažovateľ uviedol, že na Slovensku a v Čechách organizuje od 

roku 1999 súťaž s názvom „DO FORMY S MUSCLE & FITNESS“, resp. „Do formy s M&F”. 

Sťažovateľ taktiež uvádza, že tejto výzvy týkajúcej sa transformácie postavy za tri mesiace sa 

od roku 1999 malo zúčastniť viac ako 10 účastníkov. V tejto súvislosti Sťažovateľ dopĺňa, že 

súťaži je z jeho strany poskytovaná masívna marketingová podpora a reklama (najmä on-line). 

Čo sa týka konkrétnych vynaložených marketingových nákladov, Sťažovateľ uvádza, že v roku 
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2017 vynaložil na on-line reklamu spolu 3.334,78 EUR, v roku 2018 išlo o sumu 3.583,65 

EUR, v roku 2019 išlo o sumu 5.791,16 EUR. Okrem toho Sťažovateľ uviedol, že v roku 2019 

si objednal aj rádiospoty v rádiu Express v celkovej hodnote 6.585,60 EUR. Za posledné tri 

roky (2017-2019) tak Sťažovateľ investoval do reklamy súťaže „DO FORMY S MUSCLE & 

FITNESS“, resp. „Do formy s M&F” spolu viac ako 19.000,- EUR. Okrem toho Sťažovateľ 

propagoval túto súťaž aj priamo na stránkach časopisu MUSCLE & FITNESS. Propagačné 

video s názvom „DO FORMY s M&F“, ktoré bolo zverejnené na YouTube kanáli, malo ku dňu 

podania Návrhu takmer 57.000 pozretí. Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že na účely komunikácie 

s verejnosťou a súťažiacimi využíva a prevádzkuje od roku 2017 webovú stránku na doméne 

http://www.doformy.eu/ (v tejto súvislosti uviedol, že spoločnosť Skyhigh Media s.r.o. je len 

formálnym držiteľom, ktorý je v zmluvnom vzťahu so Sťažovateľom), a to ako núdzovú 

alternatívu k Sťažovateľom preferovanej doméne www.doformy.sk.  

(13) Sťažovateľ ďalej uviedol, že je majiteľom dvoch ochranných známok registrovaných na 

Úrade priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „ÚPV SK“), POZ 1091-2019, OZ 251134 

(slovná ochranná známka „Do formy s M&F“) a POZ 1083-2019, OZ 251131 (kombinovaná, 

logo), obe s právom prednosti od 22.5.2019 a zapísané pre tovary a služby v tr. 5, 28, 32, 35, 

41. Sťažovateľ je zároveň prihlasovateľom dvoch ochranných známok prihlásených (zatiaľ 

nezapísaných) na Úrade priemyselného vlastníctva ČR (ďalej len  „ÚPV ČR“): 0-558450 

(slovná „Do formy s M&F“) a O-558449 (kombinovaná, logo), obe s právom prednosti od 

22.5.2019 a prihlásené pre tovary a služby v tr. 5, 28, 32, 35, 41. 

(14) Sťažovateľ na preukázanie vyššie uvedených tvrdení predložil najmä príslušné výpisy 

z registrov ÚPV SR a ÚPV ČR. 

(15) V ďalšej časti Sťažovateľ uvádza, že držiteľom Domény je od 22. marca 2018 do 

súčasnosti Držiteľ, t.j. spoločnosť ANIN s.r.o., so sídlom 308, 919 09 Šelpice, IČO 46 374 426 

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava odd. Sro, vl. č.: 28199/T.  

(16) Ako uvádza Sťažovateľ, na doméne www.doformy.sk majú byť prevádzkované verejne 

dostupné webové stránky s komerčnou ponukou fitness produktov. Po kliknutí na pole „Zistiť 

cenu“, ktoré je umiestnené pod každým obrázkom produktu v ponuke v jednotlivých 

kategóriách, je návštevník webovej stránky automaticky presmerovaný na e-shop spoločnosti 

GymBeam s.r.o., so sídlom Rastislavova 93, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO 46 440 

224 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I odd. 

Sro, vl. č.: 35719/V (ďalej len „GymBeam s.r.o.“), prevádzkovaný na webových stránkach 

https://gymbeam.sk/ a to priamo k zodpovedajúcemu produktu zobrazeného pôvodne na 

doméne www.doformy.sk. Držiteľom domény gymbeam.sk je spoločnosť PNW, s.r.o., so 

sídlom Ovocinárska 55/1769, 083 01 Sabinov, IČO 46 205 896, zapísaná v obchodnom registri 

Okresného súdu Prešov odd. Sro, vl. č.: 24627/P (ďalej len „PNW, s.r.o.“). Podľa Sťažovateľa 

Jediným konateľom a spoločníkom spoločnosti PNW, s.r.o. je pán Dalibor Cicman, ktorý je 

zároveň jediným konateľom spoločnosti GymBeam s.r.o. a tiež jediným konateľom a 
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spoločníkom spoločnosti Beam Beam s. r. o., so sídlom Rastislavova 93, 040 01 Košice - 

mestská časť Juh, IČO 52 546 390 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I 

odd. Sro, vl. č.: 46851/V (ďalej len „Beam Beam s. r. o.“). Spoločnosť Beam Beam s.r.o. je 

väčšinovým (75%) spoločníkom v spoločnosti GymBeam s.r.o. Menšinovým (25%) 

spoločníkom v spoločnosti GymBeam s.r.o. je spoločnosť GymBeam Team j.s.a., so sídlom 

Rastislavova 93, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO 52 560 473 zapísaná v obchodnom 

registri Okresného súdu Košice I odd. Sja, vl. č.: 17/V (ďalej len „GymBeam Team j.s.a.“), kde 

je členom predstavenstva tiež pán Dalibor Cicman.   

(17) S cieľom preukázať vyššie uvedené skutočnosti predložil Sťažovateľ ako dôkazy najmä 

náhľady na predmetné webové stránky, ako aj výpisy z obchodných registrov dotknutých 

spoločností.   

(18) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že v súvislosti s Doménou neboli ku dňu podania Návrhu 

začaté a ani ukončené žiadne iné konania, a podľa vedomostí Sťažovateľ ani takéto konania 

neexistujú.   

(19) Podaným Návrhom sa Sťažovateľ domáha bezodplatného prevodu Domény na 

Sťažovateľa a tvrdí, že sú splnení podmienky podľa čl. 3 Pravidiel ADR.   

(20) Za Chránené označenie (čl. 2.6 Pravidiel ADR) považuje Sťažovateľ dlhodobo používané 

a vžité slovné označenia: (a) „Do formy s M&F“, ktorému má zodpovedať slovná ochranná 

známka POZ 1091-2019, OZ 251134, (b) „DO FORMY S MUSCLE & FITNESS“, ktorému 

zodpovedá (v slovnej časti) kombinovaná ochranná známka POZ 1083-2019, OZ 251131, (c) 

„Do formy“ ako spoločný slovný prvok vyššie uvedených označení, ktorý má byť v reklame 

a marketingu Sťažovateľa štandardne komunikovaný oddelene, (d) „doformy“ ako doména 

najvyššej úrovne .eu registrovaná od roku 2017 a odvtedy používaná Sťažovateľom na účely 

komunikácie s verejnosťou a súťažiacimi.   

(21) Vyššie uvedené považuje Sťažovateľ za 4 alternatívy jedného Chráneného označenia, 

pričom predmetné ochranné známky majú „len“ formalizovať právnu ochranu, ktorú aj 

nezapísanému označeniu priznáva právny poriadok Slovenskej republiky, a to nielen podľa 

známkového práva, ale aj podľa práva proti nekalej súťaži.  

(22) V kontexte čl. 3.1.1 Pravidiel ADR považuje Sťažovateľ Chránené označenie za zhodné, 

resp. veľmi podobné s názvom (slovným znením) Domény: „doformy.sk“. Označenie 

generickej domény najvyššej úrovne „.sk“ nemá samo osebe rozlišovaciu spôsobilosť a pri 

porovnávaní s Chráneným označením ho, podľa Sťažovateľa, je možné ignorovať.  

(23) Následne Sťažovateľ uviedol, že pri posudzovaní zhodnosti sa má vychádzať z celkového 

dojmu porovnávaných označení, ktorým pôsobia na priemerného spotrebiteľa, ktorým je podľa 

názoru Sťažovateľa časť slovenskej verejnosti vyhľadávajúca a vyznávajúca zdravý životný 

štýl a fitness, pričom vplyv na celkový dojem má mať dominantný a rozlišovací prvok, ktorým 

má byť v tomto prípade označenie „doformy“ Sťažovateľa časť slovenskej verejnosti 

vyhľadávajúca a vyznávajúca zdravý životný štýl a fitness, pričom vplyv na celkový dojem má 

mailto:centrumadr@localdomain.local
mailto:adr@eisionline.org


 

Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov 

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

 

Strana 6 z 17 
 

mať dominantný a rozlišovací prvok, ktorým má byť v tomto prípade označenie „doformy“.  

(24) Čo sa týka pravdepodobnosti zámeny alebo dobrého mena, resp. dobrej povesti (čl. 3.1.2 

Pravidiel ADR) Sťažovateľ uvádza, že medzi Doménami a Chráneným označením existuje bez 

akýchkoľvek pochýb pravdepodobnosť zámeny poukazujúc na zhodnosť, resp. veľkú 

podobnosť slovného reťazca znakov so zachovaním ich poradia tak v označení Domén, ako aj 

v názve Chráneného označenia. Sťažovateľ ďalej poukazuje na známosť Chráneného označenia 

a jeho príznačnosť pre Sťažovateľa, pričom uvádza, že aj v prípade, ak by hypoteticky 

existovali nejaké pochybnosti o rozlišovacej spôsobilosti slovného označenia „Do formy“ vo 

vzťahu k fitness, tieto majú byť s určitosťou odstránené v prospech Sťažovateľa ako dôsledok 

jeho dlhodobej (od roku 1999) a pravidelnej marketingovej a reklamnej aktivity sprevádzajúcej 

súťaž „Do formy“. Z uvedeného má vyplývať, že označenie „Do formy“ malo nadobudnúť 

rozlišovaciu spôsobilosť (príznačnosť) pre Sťažovateľa. Ako uvádza Sťažovateľ, priemerní 

spotrebitelia si majú Chránené označenie legitímne spájať so Sťažovateľom a ním 

prevádzkovanou populárnou súťažou, ktorej 22. ročník majú práve prebiehať. V tejto súvislosti 

Sťažovateľ poukazuje na fakt, že preukázaná známosť a dobrá povesť Chráneného označenia, 

má byť priamo úmerná pravdepodobnosti zámeny s Doménou. Chránené označenie má byť 

veľmi dobre známe z geografického hľadiska na celom území Slovenska, nie je viazané len 

k nejakej konkrétnej lokalite, pričom, podľa Sťažovateľa, sa má masívne používať práve 

v prostredí internetu. Uvedené má byť všetkým priemerným spotrebiteľom, t.j. potenciálnym 

návštevníkom webových stránok prevádzkovaných na Doméne, veľmi dobre známe. 

Sťažovateľ taktiež uviedol, že držiteľ Domény tak ťaží zo známosti a dobrej povesti 

Chráneného označenia Sťažovateľa zneužívajúc vysoké riziko pravdepodobnosti zámeny 

označenia Domény s Chráneným označením. V dôsledku automatického presmerovania 

z Domény na e-shop spoločnosti GymBeam s.r.o. prevádzkovaný na webových stránkach 

https://gymbeam.sk/, a to priamo k zodpovedajúcemu fitness produktu zobrazeného pôvodne 

na doméne www.doformy.sk, môže priemerný spotrebiteľ – nesprávne – predpokladať, že 

spoločnosť a značka GymBeam sa nejakým spôsobom (napr. sponzorsky) podieľa na realizácii 

súťaže, ktorú organizuje Sťažovateľ. Sťažovateľ taktiež uviedol, že spoločnosť GymBeam s.r.o. 

je pritom jeho priamym konkurentom na trhu s fitness výrobkami, príslušenstvom, zariadeniami 

a výživovými doplnkami.  

(25)  Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu [čl. 3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR] vidí 

Sťažovateľ v tom, že súčasný Držiteľ získal, resp. nadobudol Domény bez toho, aby mal súhlas 

Sťažovateľa na používanie jeho Chráneného označenia, pričom Držiteľ ani spoločnosť 

GymBeam s.r.o. nemá žiadne práva k Chránenému označeniu. Podľa Sťažovateľa platí, že 

s výnimkou samotnej Domény Držiteľ a ani spoločnosť GymBeam s.r.o. verejne nepoužívali 

a nepoužívajú žiadne označenie, ktoré by bolo zhodné alebo podobné s Chráneným označením. 

Držiteľ mal nadobudnúť Doménu 22.3.2018. Má tak byť zrejmé, že Chránené označenie je 

nepomerne staršie, ako dátum nadobudnutia Domény Držiteľom. Sťažovateľ tiež uviedol, že 

podľa jemu dostupných informácií konanie a vedomosť predchádzajúceho držiteľa Domény 
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(spoločnosť WebSupport s.r.o., od 3.4.2015 do 21.3.2018) nie je možné pričítať súčasnému 

Držiteľovi. Sťažovateľ okrem toho uvádza, že nedostatok práva alebo legitímneho záujmu 

Držiteľa sa považuje za preukázaný už podaním samotného návrhu.  

(26) Čo sa týka nedostatku dobrej viery [čl. 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR] Sťažovateľ tvrdí, že 

Doména nebola nadobudnutá a ani používaná v dobrej viere zo strany Držiteľa, pričom 

poukazuje na to, že sa nejedná o kumulatívnu podmienku. Sťažovateľ poukázal na to, že 

Držiteľom nemohol Doménu nadobudnúť v dobrej viere, keďže táto je zhodná, resp. veľmi 

podobná s Chráneným označením Sťažovateľa, ktoré mohlo a malo byť Držiteľovi 

preukázateľné známe v čase nadobudnutia Domény. Berúc do úvahy preukázané automatické 

presmerovanie z Domény na e-shop spoločnosti GymBeam s.r.o. prevádzkovaný na webových 

stránkach https://gymbeam.sk/ a to priamo k zodpovedajúcemu fitness produktu zobrazeného 

pôvodne na doméne www.doformy.sk, so zdôraznením priameho konkurenčného vzťahu medzi 

Sťažovateľom a spoločnosťou GymBeam s.r.o. je Sťažovateľ toho názoru, že sú splnené 

podmienky predpokladaná v čl. 3.4.4 Pravidiel ADR, pretože má byť podľa neho zrejmé, že 

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. Za tretiu 

osobu Sťažovateľ považuje práve spoločnosť GymBeam s.r.o. Existencia či povaha právneho 

vzťahu medzi Držiteľom a spoločnosť GymBeam s.r.o. nemá byť v tomto smere podstatná.  

(27) V závere Návrhu Sťažovateľ uvádza, že v intenciách známych súdnych rozhodnutí možno 

konštatovať, 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, a ktorý je potrebné posudzovať jednotlivo v každom prípade. Za významný 

ukazovateľ je podľa neho možné považovať fakt, že: (i) Držiteľ mohol a mal vedomosť o tom, 

že Domény sú zhodné, resp. veľmi podobné s Chráneným označením Sťažovateľa, a i napriek 

uvedenému, (ii) umiestnil na Doménu komerčný obsah s ponukou fitness produktov a (iii) 

umožnil automatické presmerovanie z Domény na e-shop tretej osoby, priameho konkurenta 

Sťažovateľa, spoločnosť GymBeam s.r.o.  

(28) Sťažovateľ na základe ním tvrdených skutočností a predložených dôkazov navrhol, aby sa 

jeho Návrhu v plnom rozsahu vyhovelo, a aby bola Doména „doformy.sk“ prevedená na 

Sťažovateľa.  

 

Obrana Držiteľa 

(29) Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril.  

 

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov 

(30) Podľa čl. 3.1 Pravidiel ADR sa Držiteľ zaväzuje podriadiť sa riešeniu sporov podľa 
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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]. 

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

k Doméne [čl. 3.3.3 písm. a) Pravidiel ADR] sa považuje za preukázaný už podaním návrhu 

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

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

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

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

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

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

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

(32) 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. 

(33) 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 
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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). 

(34) 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 

(35) 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 
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(36) 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.  

(37) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že za Chránené označenie na účely čl. 2.6 Pravidiel ADR 

považuje dlhodobo používané a vžité slovné označenia: (a) „Do formy s M&F“, ktorému má 

zodpovedať slovná ochranná známka POZ 1091-2019, OZ 251134, (b) „DO FORMY 

S MUSCLE & FITNESS“, ktorému zodpovedá (v slovnej časti) kombinovaná ochranná 

známka POZ 1083-2019, OZ 251131, (c) „Do formy“ ako spoločný slovný prvok vyššie 

uvedených označení, ktorý má byť v reklame a marketingu Sťažovateľa štandardne 

komunikovaný oddelene, (d) „doformy“ ako doména najvyššej úrovne .eu registrovaná od roku 

2017 a odvtedy používaná Sťažovateľom na účely komunikácie s verejnosťou a súťažiacimi. 

Podľa Sťažovateľa má ísť o 4 alternatívy jedného Chráneného označenia, pričom predmetné 

ochranné známky majú „len“ formalizovať právnu ochranu, ktorú aj nezapísanému označeniu 

priznáva právny poriadok Slovenskej republiky, a to nielen podľa známkového práva, ale aj 

podľa práva proti nekalej súťaži.   

(38) Na preukázanie týchto svojich tvrdení Sťažovateľ predložil informácie o organizovaní 

súťaže „DO FORMY S MUSCLE&FITNESS“, a to od roku 1999, pričom Sťažovateľ predložil 

napríklad aj náhľady na relevantné časti časopisu MUSCLE&FITNESS za obdobie od roku 

2001 po 2015, v ktorých bola táto súťaž propagovaná. Okrem toho predložil Sťažovateľ aj 

prehľad výdavkov súvisiacich s predmetnou súťažou za obdobie rokov 2017 až 2019.   

(39) Ako už bolo uvedené vyššie, podľa ustanovenia 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. V kontexte tohto ustanovenia a berúc do úvahy všetky zaslané podklady sa Expert 

nestotožňuje s tvrdeniami Sťažovateľa, ktoré uvádzajú, že v tomto prípade má ísť o 4 

alternatívy jedného Chráneného označenia. Chránené označenie musí byť účely aplikácie čl. 

2.6 Pravidiel ADR a čl. 3.6.1 Pravidiel jednoznačne identifikované. Expert má za preukázanú 

existenciu Chráneného označenia „Do formy s M&F“, ktorému zodpovedá slovná ochranná 

známka POZ 1091-2019, OZ 251134, ako aj existenciu Chráneného označenia „DO FORMY 

S MUSCLE & FITNESS“, ktorému zodpovedá (v slovnej časti) kombinovaná ochranná 
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známka POZ 1083-2019, OZ 251131. Expert zároveň akceptuje, že Chránené označenie 

v forme „DO FORMY S MUSCLE & FITNESS“ ako aj vo forme „Do formy s M&F“ 

existovalo ešte pred zápisom vyššie uvedených ochranných známok ako nezapísané označenie, 

čo preukazujú predložené náhľady na relevantné časti časopisu MUSCLE&FITNESS za 

obdobie od roku 2001 po 2015. Sťažovateľ však nepreukázal existenciu Chráneného označenia 

v znení „Do formy“ ako spoločného slovného prvku vyššie uvedených označení. V 

predložených dôkazoch za slovným prvkom „Do formy“ pravidelne nasleduje väzba na 

„MUSCLE&FITNESS“, resp. na „M&F“. Oddelená forma komunikácie slovného spojenia „do 

formy“ v Sťažovateľom predloženej reklamnej komunikácii stojí samostatne len v tých 

prípadoch, kde je používaná vo svojom opisnom význame, ako napr. „Do FORMY za 3 

mesiace“; „Dostaň sa do formy za 3 mesiace. Zmeň svoju postavu.“; alebo „Poď s nami do 

formy.“ Žiadne z týchto uvedených formulácii nie je možné považovať za Chránené označenie 

v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR. Uvedené platí aj pre označenie „doformy“ ako názvu domény 

najvyššej úrovne .eu, kde samotný obsah webovej stránky zverejnenej na tejto doméne znovu 

identifikuje predmetnú súťaž ako „DO FORMY S MUSCLE & FITNESS“ alebo „Do formy 

s M&F“.  

(40) Na základe uvedeného Expert konštatuje, že Sťažovateľ preukázal existenciu Chráneného 

označenia, ktorým je v tomto prípade slovné označenie „DO FORMY S MUSCLE & 

FITNESS“ a označenie „Do formy s M&F“. Pre úplnosť Expert uvádza, že Sťažovateľ 

nepreukázal existenciu Chráneného označenia vo forme slovného označenia „Do formy“ ani 

existenciu Chráneného označenia vo forme slovného označenia „doformy“ ako názvu domény 

najvyššej úrovne .eu.  

 

Zhodné alebo podobné označenie 

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

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

(42) Označenie Domény, ktorá je predmetom tohto sporu obsahuje označenie „doformy“, ktoré 

tvorí prvú časť Chráneného označenia „DO FORMY S MUSCLE & FITNESS“, resp. „Do 

formy s M&F“. Znaky „sk“ na konci reťazca tvoriaceho Doménu, ktoré predstavujú označenie 

generickej domény najvyššej úrovne pre Slovensku, sú pre účely posúdenia toho, či v prípade 

Domény ide o zhodné alebo podobné označenie s Chráneným označením bez právnej 

relevancie. Taktiež platí, že rozdiely v používaní malých alebo veľkých písmen sú nepodstatné, 

a to aj vtedy, ak sa malé a veľké písmená líšia [Rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-129/09 

Bongrain/ÚHVT — apetito (APETITO)].  

(43) V známkovej praxi, ktorú je možné analogicky použiť aj na posúdenie zhodnosti, resp. 

podobnosti Chráneného označenia s Doménou, je 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 
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je riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný (rozsudok Súdeného dvora 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 Súdneho dvora 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 

Súdneho dvora EÚ vo veci C-251/95 Sabel z 11. novembra 1997, bod 23).  

(44) Vo vzťahu ku Chránenému označeniu, ktoré súvisí so zdravým životným štýlom 

a znižovaní telesnej hmotnosti, možno konštatovať, že príslušnú časť verejnosti tvorí tá časť 

slovenskej verejnosti, ktorá vyhľadáva a vyznáva zdravý životný štýl a fitness. Z hľadiska 

geografického vymedzenia je potrebné uvažovať o priemernom celoslovenskom spotrebiteľovi, 

keďže v tomto prípade platí, že Chránené označenie nemá len výlučne regionálny dosah. Pri 

tomto konštatovaní berieme do úvahy najmä skutočnosť, že Chránené označenie bolo 

propagované s dosahom na celé územie Slovenskej republiky. 

(45)  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).  

(46) 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 také 

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

291/00 LTJ Diffusion z 23. marca 2003, bod 54). Podobnosť porovnávaných označení sa 

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

fonetického (vnímanie sluchom) a sémantického (vnímanie významu). V oboch prípadoch ide 

o právny test.  

(47) Porovnaním reťazca znakov tvoriacich Doménu „doformy.sk“ s označeniami „DO 

FORMY S MUSCLE & FITNESS“, resp. „Do formy s M&F“, ktoré predstavujú Chránené 

označenie, je možné konštatovať, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa nejde o zhodné 

označenia.  

(48) V takom prípade je potrebné skúmať, či sú uvedené označenia podobné. Porovnanie 

označení zahŕňa celkové posúdenie ich vizuálnych, fonetických a sémantických vlastností. Vo 

všeobecnosti platí, že ak podobnosť existuje len v jednom z troch aspektov, označenia môže 

byť považované za podobné. Či je táto podobnosť dostatočná na to, aby mohla viesť 

k pravdepodobnosti zámeny, musí byť následne zhodnotené v rámci celkového posúdenia 

pravdepodobnosti zámeny.  

(49) Ohliadnuc od znakov „.sk“ na konci reťazca tvoriaceho Doménu, je možné konštatovať, 

že Doména „doformy.sk“ je tvorená zo slovného spojenia „do formy“. Naproti tomu je 

Chránené označenie tvorené zo slovného spojenia „do formy“ a následného doplnenia slov 
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„S MUSCLE & FITNESS”, resp. “s M&F“. Slovné spojenie „do formy“ má samo osebe nízku 

rozlišovaciu spôsobilosť. V tomto konkrétnom prípade slovné spojenie „do formy“ ako 

obsahová súčasť Chráneného označenia súvisí s označením súťaže, resp. výzvy, ktorej cieľom 

je motivovať účastníkov k zdravšiemu životnému štýlu. Podľa názoru Experta je možné 

v tomto prípade slovnému spojeniu „do formy“ priznať určitú minimálnu mieru rozlišovacej 

spôsobilosti vo väzbe na označenie súťaže, resp. výzvy. Taktiež je potrebné zdôrazniť, že pri 

označení „DO FORMY S MUSCLE & FITNESS” alebo „Do formy s M&F“ budú priemerní 

spotrebitelia vnímať najmä úvodné slovné spojenie t.j. slovné spojenie „do formy“ a tieto si 

následne môžu aj zapamätať. V tejto súvislosti aj Súdny dvor EÚ opakovane pripomína, že 

spotrebitelia si vo všeobecnosti viac všímajú úvodnú časť označenia ako jej záverečnú časť 

(rozsudok SD EÚ vo veci T‑112/03 L'Oréal/ÚHVT – Revlon). Z fonetického a sémantického 

hľadiska je úvodná časť Chráneného označenia t.j. slovné spojenie „do formy“ identická 

s reťazcom tvoriacim Doménu. Uvedené platí aj pre vizuálne hľadisko. Rozdiel medzi 

reťazcom tvoriacim Doménu a Chráneným označením je v tom, že Chránené označenie 

obsahuje dodatočný prvok a to spojenie „S MUSCLE & FITNESS”, resp. s „s M&F“. Ako sme 

však uviedli vyššie, je veľmi pravdepodobné, že priemerní spotrebitelia budú vnímať najmä 

úvodné dve slová „do formy“, a to osobitne ako názov označenia súťaže. 

(50) V nadväznosti na uvedené je možné ustáliť, že reťazec znakov tvoriacich Doménu Držiteľa 

„doformy.sk“ je z fonetického, sémantického, a taktiež i z vizuálneho hľadiska podobný 

s Chráneným označením. Doména „doformy.sk“ je preto podobná s Chráneným označením 

„DO FORMY S MUSCLE & FITNESS” alebo „Do formy s M&F“. 

 

Pravdepodobnosť zámeny alebo dobré meno/povesť 

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

pravdepodobnosť zámeny. Pravdepodobnosť zámeny však nie je potrebné skúmať v prípade, 

ak Sťažovateľ preukáže, že Chránené označenie má v relevantnej časti verejnosti dobré meno 

alebo dobrú povesť (čl. 3.8 Pravidiel ADR). 

V tejto súvislosti Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že Držiteľ podľa neho ťaží zo známosti a dobrej 

povesti Chráneného označenia Sťažovateľa zneužívajúc vysoké riziko pravdepodobnosti 

zámeny označenia Domény s Chráneným označením. Z obsahu Návrhu Sťažovateľa nie je 

zrejmé, či Sťažovateľ má za to, že Chránené označenie je možné považovať za také Chránené 

označenie, ktoré má v zmysle čl. 3.8 Pravidiel ADR dobré meno alebo dobrú povesť. Expert 

v tejto situácii preskúmal, či Chránené označenie takýto špecifický status má. Expert sa tak 

zaoberal tým, či Sťažovateľ preukázal existenciu dobrého mena alebo dobrej povesti 

Chráneného označenia, čo by následne znamenalo, že nie je potrebné skúmať a zaoberať sa 

pravdepodobnosťou zámeny medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením. Expert sa tak 

zaoberal tým, či Sťažovateľ preukázal existenciu dobrého mena alebo dobrej povesti 

Chráneného označenia, čo by následne znamenalo, že nie je potrebné skúmať a zaoberať sa 
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pravdepodobnosťou zámeny medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením. 

(52) Uplatňujúc analogický výklad dobrého mena zo známkového práva, je možné konštatovať, 

že dobré meno ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, 

je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého 

mena predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa 

relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, 

ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Na účely posúdenia 

stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, 

najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, 

ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky. Ako dôkazy 

môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja tovarov a služieb označených danou 

ochrannou známkou, ich podiel na relevantnom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa 

známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít, ocenenie tovarov 

a služieb v rôznych súťažiach atď. Základnou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom 

mene ochrannej známky z pohľadu ich geografického rozsahu a časového rozpätia je to, aby sa 

doklady vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochrannej známky 

Európskej únie k územiu členskej krajiny/členských krajín Európskej únie a zároveň, aby boli 

datované pred dátumom podania prihlášky prihláseného označenia, alebo aby sa ich obsah týkal 

udalostí alebo skutočností pred týmto dátumom. Podľa názoru Experta Sťažovateľ nepredložil 

dostatočné tvrdenia a dôkazy, ktoré by preukazovali, že Chránené označenie má dobré meno 

alebo dobrú povesť. Sťažovateľ nepredložil žiadne tvrdenia ani dôkazy, ktoré by preukazovali, 

napríklad, podiel na relevantnom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti 

Chráneného označenia medzi spotrebiteľmi, a pod. Len prehľad marketingových nákladov, 

ktorý predložil Sťažovateľ, nie je možné považovať za taký dôkaz, ktorý by preukazoval, že 

Chránené označenie má dobré meno alebo dobrú povesť. Na základe týchto skutočnosti Expert 

konštatuje, že Sťažovateľ nepreukázal, že Chránené označenie má v relevantnej časti verejnosti 

dobré meno alebo dobrú povesť. Nedochádza tak k uplatneniu postupu podľa čl. 3.8 Pravidiel 

ADR a je nevyhnutné prihliadať a preskúmať podmienku pravdepodobnosti zámeny podľa čl. 

3.1.2 Pravidiel ADR. V dôsledku tejto skutočnosti sa bude ďalej Expert zaoberať 

pravdepodobnosťou zámeny medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením. 

(53) Uplatňujúc analogicky výklad pojmu pravdepodobnosti zámeny zo známkového práva, je 

možné konštatovať pravdepodobnosť zámeny v tých prípadoch, kde pravdepodobnosť zámeny 

predstavuje nebezpečenstvo, že by sa verejnosť mohla domnievať, že predmetné tovary alebo 

služby pochádzajú od toho istého 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.   
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(54) 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 rozsudok SD EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha z 29. septembra 1998, bod 17).  

(55) Aj napriek nižšej rozlišovacej spôsobilosti Chráneného označenia, je možné poukázať na 

podobnosť slovného reťazca znakov so zachovaním poradia prvých dvoch slov v Doméne, ako 

aj v názve Chráneného označenia. Taktiež je možné poukázať na veľkú podobnosť tovarov 

a služieb, ktoré sú propagované prostredníctvom webovej stránky umiestnenej na Doméne, 

a ktoré preukázateľne obsahujú automatické presmerovanie z Domény na e-shop spoločnosti 

GymBeam s.r.o. prevádzkovaný na webových stránkach https://gymbeam.sk/, a to priamo 

k zodpovedajúcemu fitness produktu zobrazeného pôvodne na doméne www.doformy.sk. 

Expert konštatuje, že priemerný spotrebiteľ môže naozaj – nesprávne – predpokladať, že 

spoločnosť a značka GymBeam sa nejakým spôsobom (napr. sponzorsky) podieľa na realizácii 

súťaže, ktorú organizuje Sťažovateľ. Sťažovateľ v tejto súvislosti preukázal, že spoločnosť 

GymBeam s.r.o. je jeho priamym konkurentom na trhu s fitness výrobkami, príslušenstvom, 

zariadeniami a výživovými doplnkami.   

(56) Zhrnutím teda platí, že medzi Doménou „doformy.sk“ a Chráneným označením existuje 

pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 3.1.2 Pravidiel ADR.  

 

Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu 

(57) 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.   

(58) Podľa ustanovenia čl. 3.3 Pravidiel ADR platí, že Expert môže považovať právo alebo 

legitímny záujem Držiteľa za preukázaný, aj vtedy, ak: (čl.3.3.1) Držiteľovi patria práva 

k Chránenému označeniu, ktoré je zhodné s Doménou; (čl. 3.3.2) 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. 3.3.3) 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, alebo; (čl. 3.3.4) 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. 3.3.5) je Dátum nadobudnutia Domény starší od vzniku 
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Chráneného označenia o viac ako 60 kalendárnych dní.   

(59) V prejednávanom spore Držiteľ žiadnym spôsobom na Návrh nereagoval. Držiteľ tak 

žiadnym spôsobom nevyvrátil domnienku nedostatku práva alebo legitímneho záujmu.  Z tohto 

dôvodu máme za to, že táto podmienka je splnená. 

 

Nedostatok dobrej viery 

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

„zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere“. Podľa Pravidiel ADR je povinnosťou 

Sťažovateľa preukázať tieto okolnosti. Dôkazné bremeno tak nesie Sťažovateľ. Sťažovateľ si 

pritom môže pomôcť preukázaním okolností jednej alebo viacerých skutkových podstát 

formulovaných demonštratívne v čl. 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“:  

(61) Vo vzťahu k výkladu ustanovenia čl. 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 Panelom Expertov 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.“  

(62) V prejednávanom prípade je teda potrebné v prvom rade zohľadniť, či Držiteľ v čase 

získania Domény vedel alebo mohol vedieť, že Sťažovateľ používa s Doménou zhodné 

označenie vedúce k pravdepodobnosti zámeny u priemerného spotrebiteľa, ktorý by sa pokúsil 

navštíviť Doménu.  

(63) V súvislosti so skúmaním nedostatku dobrej viery Expert konštatuje, že Sťažovateľ 

predložil dostatočné dôkazy o tom, že Držiteľ nemohol Doménu nadobudnúť v dobrej viere, 

berúc do úvahy aj tú skutočnosť, že Držiteľovi bolo, resp. muselo byť známe, že ním 

nadobúdaná Doména je veľmi podobná s Chráneným označením. Sťažovateľ taktiež preukázal, 

že na webovej stránke sprístupňovanej na Doméne je prevádzkovaný systém automatického 

presmerovania z Domény na e-shop spoločnosti GymBeam s.r.o. sprístupňovaný na webových 

stránkach https://gymbeam.sk/ a to priamo k zodpovedajúcemu fitness produktu zobrazeného 

pôvodne na doméne www.doformy.sk. Sťažovateľ taktiež preukázal, že medzi ním 

a spoločnosťou GymBeam s.r.o.existuje priamy konkurenčný vzťah.   

(64) Expert taktiež konštatuje, že Sťažovateľ preukázal naplnenie podmienky predpokladanej 

v čl. 3.4.4 Pravidiel ADR, a to konkrétne, že Doména bola alebo je používaná s cieľom 
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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. Za tretiu osobu je možné považovať 

spoločnosť GymBeam s.r.o.  

(65) V nadväznosti na uvedené platí, že používanie Domény zo strany Držiteľa nie je v dobrej 

viere a došlo tak k preukázaniu naplnenia bodu 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR.  

(66) Zo strany Sťažovateľa tak bolo preukázané, že Doména je (a) podobná s Chráneným 

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

Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámeny, (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.  

 

Rozhodnutie vo veci samej 

Návrhu sa v plnom rozsahu vyhovuje a Doména doformy.sk sa prevádza na Sťažovateľa. 

 

Expert:  JUDr. Ján Lazur, LL.M. 

 

Dátum:  23.03.2020 
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