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 Číslo konania: 22/2020 

 

Odborné rozhodnutie Experta 

podľa čl. 4 Pravidiel ADR 

a § 17 Rokovacieho poriadku 

 

 

Sťažovateľ:   ALL STAR C.V. 

One Bowerman Drive 

Beaverton 

Oregon, 97005 6453 

Spojené štáty americké 

 

Zástupca sťažovateľa: ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková  

a právna kancelária v.o.s. 

Palisády 729/36, 811 06 Bratislava 

IČO: 31 354 955 

 

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

Horný Val 8/17, 010 01 Žilina 

IČO: 46 868 496 

 

Zástupca držiteľa:  - 

Doména: converse.sk 

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

neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; nedostatok dobrej 

viery; opakované nekalé jednanie; blokačný charakter; 

typosquatting. 

 

Zhrnutie: 

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

tvrdeného zásahu do svojich práv z ochranných známok „CONVERSE“ s účinkami 

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

verejne používaná. Expert konštatoval zhodnosť Chráneného označenia s doménou  
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a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Pokiaľ ide o Sťažovateľom tvrdené dobré 

meno ochranných známok „CONVERSE“, Expert síce pripustil možnosť jeho existencie, ale 

nerozhodol spor na tomto základe, nakoľko nebol dostatočne preukázaný vzťah dobrého mena 

k relevantnej časti verejnosti, teda k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky. Subjektívne 

právo ani legitímny záujem k doméne neboli Držiteľom preukázané. Expert odmietol snahu 

Držiteľa účelovo „skonštruovať“ svoj legitímny záujem k Doméne ex post, v reakcii na 

vzniknutý doménový spor. Sťažovateľ dostatočne preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní 

a používaní domény Držiteľom, konkrétne získanie Domény s cieľom zabrániť Sťažovateľovi 

použiť Chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, pričom Držiteľ sa zapojil do 

takéhoto nekalého jednania opakovane. Doména nebola skutočne používaná po dobu najmenej 

2 rokov odo dňa jej registrácie alebo od 1.9.2017 podľa toho, čo nastalo neskôr. Konštatujúc 

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

rozsahu vyhovel. 

 

Procesná situácia 

(1) Návrhom podaným dňa 27.02.2020 (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 converse.sk 

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

Centru ADR uhradený dňa 02.03.2020. Sťažovateľ v Návrhu nežiadal  

o zablokovanie Domény podľa článku 4.6.1 Pravidiel ADR.  

(2) Po preskúmaní povinných náležitostí Návrhu podľa § 11 Rokovacieho poriadku a úhrade 

poplatku za riešenie sporu podľa § 7 Rokovacieho poriadku, Centrum ADR zaslalo Návrh 

Držiteľovi elektronicky spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 15 dní vyjadril podľa § 13 

Rokovacieho poriadku. 

(3) Držiteľ sa k Návrhu vyjadril svojim podaním zo dňa 23.03.2020, ktoré bolo Centrom ADR 

následne doručené Sťažovateľovi (ďalej len „Vyjadrenie Držiteľa k Návrhu“ alebo aj len 

„Vyjadrenie k Návrhu“). Sťažovateľ sa vyjadril k Vyjadreniu Držiteľa k Návrhu svojím 

vyjadrením zo dňa 02.04.2020 (ďalej len „Replika“). K Replike Sťažovateľa sa vyjadril Držiteľ 

svojim vyjadrením zo dňa 9.4.2020 (ďalej len „Duplika“). K Duplike Držiteľa sa vyjadril 

Sťažovateľ svojim vyjadrením zo dňa 20.04.2020 (ďalej len „Vyjadrenie Sťažovateľa k 

Duplike“). K Vyjadreniu Sťažovateľa k Duplike Držiteľa sa vyjadril Držiteľ svojim podaním 

zo dňa 24.04.2020 (ďalej len „Ďalšie vyjadrenie Držiteľa“). 

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

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

Tomáš Klinka. 

(5) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 27.04.2020. 
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Tvrdenia Sťažovateľa 

(6) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že vlastníkom značky CONVERSE a dcérskou 

spoločnosťou spoločnosti Nike, Inc., spoločnosti organizovanej a existujúcej podľa zákonov 

štátu Oregon v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Nike, Inc. a jej pridružené 

spoločnosti a dcérske spoločnosti sú Sťažovateľom v Návrhu súhrnne označené ako 

„Sťažovateľ“. Podľa názoru Sťažovateľa značka CONVERSE je veľmi populárna a verejnosti 

dobre známa a môže byť považovaná za ochrannú známku s dobrým menom a s nadobudnutím 

statusom všeobecnej známosti. Svoje ochranné známky "CONVERSE" Sťažovateľ, resp. jeho 

právni predchodcovia, registrovali po celom svete; Sťažovateľ predložil zoznam zahŕňajúci 681 

ochranných známok po celom svete. Okrem iných Sťažovateľ vlastní aj nasledovné ochranné 

známky Európskej Únie a národné ochranné známky splatnosťou aj na území Slovenskej 

republiky: 

Číslo a typ OZ Názov OZ Trieda/y Dátum registrácie 

EUTM 008631772 

(logo) 

CONVERSE 18, 25, 35 20.03.2014 

EUTM 007600117 

(slovná) 

CONVERSE 16, 18, 25, 35 11.12.2009 

EUTM 008135361 

(logo) 

Converse and design 9, 16, 18, 25, 35 11.03.2014 

EUTM 014544837 

(slovná) 

CONVERSE 9, 41, 45 29.05.2017 

OZ 218566 

(slovná) 

CONVERSE 25 13.07.2007 

OZ 169796  

(logo) 

CONVERSE ALL STAR and 

Design 

25 10.04.1992 

OZ 218567  

(logo) 

CONVERSE ALL STAR and 

Design 

25 13.07.2007 

 

Platnosť vyššie uvedených známkových registrácií Sťažovateľ doložil aj príslušnými výpismi 

zo známkových databáz. 

(7) V Návrhu sa ďalej uvádza, že Sťažovateľ už viac ako 100 rokov používa a aktívne 

propaguje značku CONVERSE po celom svete vo vzťahu k širokej škále tovarov a služieb 

vrátane obuvi, odevov, pokrývok hlavy a tašiek, či predaja cez internet. Značka CONVERSE 

bola na území USA používaná od roku 1908. Prostredníctvom svojich autorizovaných 

partnerov Sťažovateľ prevádzkuje maloobchod a predáva výrobky pod značkou CONVERSE 

v mnohých krajinách, ako napríklad: USA, Kanada, Austrália, Čína, Južná Kórea, Rusko, ako 

aj viaceré štáty EÚ. Sťažovateľ je zároveň oprávneným a aktívnym používateľom označenia 

„CONVERSE“, ako aj držiteľom globálnej domény converse.com a viacerých národných 

domén s rovnakým názvom. Vďaka marketingovej a reklamnej činnosti Sťažovateľa, ako aj 

rozsiahlemu používaniu svojich ochranných známok v obchodnej činnosti, sa tieto podľa 

Sťažovateľa stali známymi, pričom spotrebiteľmi a obchodnými partnermi sú výlučne 
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asociované so Sťažovateľom. Celkové globálne tržby za produkty značky CONVERSE za 

posledných 10 rokov (2010-2019) Sťažovateľ vyčíslil na viac ako 16 miliárd USD, v každom 

roku približne 1 až 2 miliardy USD. Každý rok Sťažovateľ vynakladá veľké finančné 

prostriedky na reklamu výrobkov predávaných pod značkou CONVERSE. Takéto reklamy sa 

objavujú v časopisoch s medzinárodným dosahom a predajom, ako napríklad Sports Illustrated, 

Newsweek a mnoho ďalších. Značka CONVERSE Sťažovateľa je a bola videná, ako ju nosí a 

/ alebo propaguje veľké množstvo kultúrne významných ľudí, vrátane, ale nielen, bývalej prvej 

dámy Spojených štátov amerických Michelle Obama, hviezdy Kristen Stewart, frontmana 

skupiny Nirvana, Kurta Cobaina, medzinárodných popových hviezd Rihanna, Katy Perry a 

Taylor Swift. Značka a výrobky CONVERSE sa propagujú aj prostredníctvom populárnych 

seriálov - Stranger Things, Millie Bobby Brown (šírených globálnou mediálnou spoločnosťou 

Netflix). Výrobky Sťažovateľa predávané pod značkou CONVERSE sú veľmi dobre známe 

medzi spotrebiteľmi na celom svete. Na základe dlhodobého používania, významného predaja, 

reklamy a celosvetovej popularity Sťažovateľovej značky CONVERSE je možné značku 

CONVERSE považovať za slávnu a všeobecne známu po celom svete. Ochranné známky 

Sťažovateľa možno označiť bez výnimky za známky s dobrým menom. 

(8) Podľa Sťažovateľa Doména môže vyvolávať u zákazníkov zdanie, že je oficiálnym 

distribučným kanálom Sťažovateľa. Názov Domény je totožný, resp. zameniteľné podobný,  

s globálnou doménou Sťažovateľa a s jeho vyššie uvedenými ochrannými známkami, ako aj so 

staršími ochrannými známkami, resp. ochrannými známkami ktoré používal a používa 

Sťažovateľ aj vo svojej marketingovej činnosti v rámci a aj mimo územia EÚ. Doména je 

zameniteľne podobná značke CONVERSE a ochranným známkam Sťažovateľa. Názov 

Domény pozostáva úplne a výhradne z ochranných známok Sťažovateľa CONVERSE. Preto 

možno konštatovať, že Doména je veľmi podobná, resp. ľahko zameniteľná, ak nie priamo 

identická, so značkou a ochrannými známkami CONVERSE patriacimi Sťažovateľovi. 

(9) Sťažovateľ v Návrhu ďalej poukázal na svoju úspešnosť v mnohých rozhodnutiach podľa 

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), ktoré boli vydané v konaniach 

vedených pred ICANN, a ktoré sa týkali domén obsahujúcich slovný prvok „CONVERSE“. 

Tieto rozhodnutia potvrdzujú, že Sťažovateľ má významné portfólio prihlášok a registrácií 

ochranných známok CONVERSE a rovnako potvrdzujú dobrú povesť značky CONVERSE, 

keďže konštatovali existenciu pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k spornej doméne: 

DFR2008-0010 (CONVERSE.FR) „The Applicant justifies that the term CONVERSE are well-

known to a particularly large fraction of the public“ (Žiadateľ preukázal, že pojem CONVERSE 

je dobre známy najmä veľkej časti verejnosti). 

D2018-0414 (CONVERSEUSA.COM) „It is uncontroverted that the Complainant has 

established rights in the CONVERSE Trademark based on its numerous registrations for the 

CONVERSE Trademark and long term use all over the world.” (Je nesporné, že navrhovateľ 

preukázal existenciu práva na ochrannú známku CONVERSE na základe početných registrácií 

ochrannej známky CONVERSE a dlhodobého používania po celom svete.) 
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D2005-0350 (CONVERSEBASKETBALL.COM) “Complainant’s Mark is registered and well 

known. It is used to brand basketball shoes, as well as other products. It is not plausible that 

Respondent was unaware of the Mark when it registered and used the Domain Name.” (Značka 

sťažovateľa je zaregistrovaná a dobre známa. Používa sa na označenie basketbalových 

topánok, ako aj iných výrobkov. Nie je pravdepodobné, že respondent  

o známke nevedel pri registrácii a používaní doménového mena.) 

(10) Na základe vyššie uvedeného Sťažovateľ tvrdí, že príslušné doménové meno je 

zameniteľne podobné so značkou a ochrannými známkami Sťažovateľa v súlade s Pravidlami 

ADR. Sťažovateľ Návrh podal na základe bodu 3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR - Doména bola 

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

označeniu právo alebo legitímny záujem a na základe bodu 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR – 

Doména nebola získaná alebo používaná v dobrej viere. 

(11) Sťažovateľ je presvedčený, že registrácia Domény je jasným príkladom registrácie  

v zlej viere. Takéto použitie značky CONVERSE Sťažovateľa môže spôsobiť nepravdivé 

spojenie medzi Doménou Držiteľa a značkou CONVERSE Sťažovateľa a privedie priemerného 

používateľa internetu k presvedčeniu, že Doménu vlastní Sťažovateľ a mohol by súvisieť s 

predajom originálneho tovaru CONVERSE Sťažovateľa. Keď teda spotrebitelia uvidia 

Doménu, budú veriť, že ju Sťažovateľ vlastní. Predmetná doména môže vyvolávať  

u zákazníkov klamlivé zdanie, že je oficiálnym distribučným kanálom Sťažovateľa. Držiteľ drží 

Doménu bez súhlasu Sťažovateľa a bez jeho písomného povolenia, tzn. licencie, čím dochádza 

k porušovaniu práv k ochranným známkam, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Sťažovateľa. 

Držiteľ je zodpovedný za bránenie Sťažovateľovi v oprávnenom výkone jeho podnikateľských 

aktivít, keďže mu blokuje možnosti propagácie a predaja výrobkov prostredníctvom 

internetovej domény www.converse.sk, ktorá je identická, resp. zameniteľne podobná, s jeho 

ochrannými známkami. Okrem toho podľa názoru Sťažovateľa už samotná registrácia Domény, 

ktorá je zameniteľne podobná s ochrannou známkou, subjektom, ktorý  

s ňou nemá žiadny vzťah, postačuje na konštatovanie absencie dobrej viery. Vzhľadom na 

úroveň popularity a známosti značky CONVERSE Sťažovateľa a skutočnosť, že Doména 

obsahuje rovnaký prvok CONVERSE, je registrácia a vedomé blokovanie Domény, jasným 

dôkazom zlej viery Držiteľa. 

(12) Držiteľ nemá žiadne práva vo vzťahu k prvkom značky CONVERSE, ktoré sú súčasťou 

názvu Domény www.converse.sk. Samotné používanie značky CONVERSE Sťažovateľa 

vytvára falošný dojem, že Držiteľ používa Doménu na predaj originálnych a autorizovaných 

výrobkov nesúcich značku CONVERSE Sťažovateľa. Berúc do úvahy vynikajúcu povesť 

značky CONVERSE a pôsobenie Sťažovateľa v širokej škále činností od roku 1908, nie je 

možné uveriť ani realisticky odôvodniť registráciu alebo použitie spornej Domény, než ako 

snahu využiť výhody práva patriaceho Sťažovateľovi. Registrácia tejto Domény Držiteľom 

napriek známosti a reputácii značky CONVERSE Sťažovateľa dokazuje, že Držiteľ 

nezaregistroval Doménu v dobrej viere a v súlade so zákonmi. Predmetná Doména sa nevyužíva 
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Držiteľom v dobrej viere v súvislosti s ponukou tovaru a služieb, takže nie je využívaná ani 

legitímne, ani spravodlivo. Aj keby sa Doména používala na predaj originálneho tovaru, 

odporca nepoužíva Doménu v súvislosti s ponukou tovaru „bona fide“. Skutočnosť, že stránka 

presne nezverejňuje, aký je vzťah Držiteľa (alebo jeho nedostatok) so Sťažovateľom, znamená, 

že spotrebitelia môžu veriť, že sám Sťažovateľ vlastní predmetnú Doménu. Sťažovateľ je 

presvedčený, že Držiteľ nemá a ani nemohol mať oprávnený záujem na držbe Domény.  

(13) Sťažovateľ zistil, že vlastníkom Domény je stále spoločnosť Datamining Partners s.r.o., 

a že registrátorom domény je spoločnosť Gransy s.r.o. V snahe vyriešiť celú vec zmierlivo, 

Sťažovateľ prostredníctvom svojho právneho zástupcu oslovil Držiteľa listom zo dňa 

26.07.2019, ktorým ho upozornil, že držbou a blokovaním Domény porušuje jeho práva  

k ochranným známkam. Sťažovateľ vyzval Držiteľa, aby okrem iného bezodkladne previedol 

predmetnú Doménu podľa jeho pokynov, resp. aby poskytol súčinnosť pri jej prevode, a aby sa 

Držiteľ zaviazal, že ani v budúcnosti si nezaregistruje doménu porušujúcu práva duševného 

vlastníctva Sťažovateľa. Držiteľ vo svojom e-mailovom vyjadrení zo dňa 09.08.2019, uviedol, 

že Doménu chce ďalej používať a do dnešného dňa ju nepreviedol. 

(14) Sťažovateľ je presvedčený, že Držiteľ zaregistroval Doménu, aby zabránil Sťažovateľovi 

ju vlastniť, alebo aby prinútil Sťažovateľa zaplatiť za jeho vlastné duševné vlastníctvo. 

Sťažovateľ je presvedčený, že vzhľadom na vysokú rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky 

CONVERSE a na obrovský rozsah jeho podnikania, ako aj vysoké povedomie o značke 

CONVERSE medzi verejnosťou, neexistuje možnosť, aby Držiteľ mohol použiť Doménu 

náhodou. Sťažovateľ považuje držbu Domény www.converse.sk za špekulatívnu. Najneskôr od 

09.08.2019 bol Držiteľ o protiprávnosti svojho konania plne, kvalifikovane a preukázateľne 

informovaný. Držiteľ naďalej blokuje predmetnú Doménu. Vzhľadom na vyššie uvedené je 

podľa názoru Sťažovateľa možné kvalifikovať konanie Držiteľa aj ako nekalosúťažné. 

(15) Sťažovateľ v Návrhu v súlade s 11 ods. 1 písm. e) Rokovacieho poriadku uvádza, že nemá 

vedomosť o existencii ďalších konaní, ktoré sa začali, resp. boli ukončené, v súvislosti  

s predmetnou Doménou. 

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

a aby v zmysle čl. 3.5 Pravidiel ADR bola Doména converse.sk prevedená na Sťažovateľa. 

 

Obrana Držiteľa 

(17) Držiteľ sa k Návrhu vyjadril svojim podaním zo dňa 23.03.2020. Vo Vyjadrení k Návrhu 

Držiteľ uvádza, že z Návrhu Sťažovateľa je zrejmé, že Sťažovateľ je majiteľom viacerých 

ochranných známok obsahujúcich aj slovný prvok „CONVERSE“, pričom tento slovný prvok 

je kombinovaný s obrazovým zobrazením hviezdy a slovného spojenia „ALL STAR“. Podľa 

Držiteľa je teda zrejmé, že Sťažovateľ síce používa vo svojej podnikateľskej činnosti slovný 

prvok „CONVERSE“, tento je však kombinovaný s obrazovým prvkom hviezdy a slovným 

prvkom „ALL STAR“. Z jazykového vyjadrenia podľa Držiteľa vyplýva, že Doména 
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converse.sk je zhodná so slovnými prvkami ochranných známok Sťažovateľa. Sťažovateľom 

je americká spoločnosť, známa najmä u mladšej populácie ako výrobca športovej obuvi s 

gumenou podrážkou. Rozlišovacia spôsobilosť označenia, ako jedna zo základných 

hmotnoprávnych podmienok existencie práva majiteľa ochrannej známky, predstavuje také 

poňatie alebo výrazové stvárnenie označenia, ktoré vedie k individualizácii tovarov a služieb a 

tak spotrebiteľom – teda osobám, ktorým sú predmetné tovary alebo služby určené, umožňuje 

rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov. Držiteľ zdôraznil, že 

rozlišovaciu spôsobilosť označenia je teda nutné chápať ako originálnu, neodôvodnenú 

vlastnosť označenia, viazanú iba na konkrétne označenie, resp. na jeho výpovednú schopnosť. 

Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo ku 

koncepčnej podobnosti ochranných známok Sťažovateľa a dotknutej Domény Držiteľa sa má 

teda zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vyvolávajú, s osobitným 

zohľadnením ich rozlišovacích a dominantných prvkov (rozsudok Súdneho dvora z 02.09.2010, 

Klein Trademark Trust/ÚHVT, C-254/09 P). 

(18) Jedným z prvkov ochranných známok Sťažovateľa je slovo „CONVERSE“. Toto slovo 

je však spájané s obrazovým prvkom hviezdou a/alebo so slovným prvkom „ALL STAR“, alebo 

dokonca Sťažovateľ používa pri svojich výrobkoch len spojenie hviezdy a slovného spojenia 

„ALL STAR“. Je nutné analyzovať ochranné známky Sťažovateľa komplexne. Držiteľ uviedol, 

že nepopiera, že Sťažovateľ je známym výrobcom obuvi a oblečenia. Táto jeho známosť je však 

vnímaná cez komplexné spojenie všetkých prvok jeho ochranných známok a teda: slovného 

prvku „CONVERSE“, obrazového prvku „hviezda“ a slovného prvku „ALL STAR“ a táto jeho 

známosť je daná najmä v zahraničí. Osobitne k osamotenému prvku „CONVERSE“, považoval 

Držiteľ za nutné zdôrazniť, že slovo converse je všeobecné, frekventované a dobre poznateľné 

slovo používané v anglickom jazyku. V preklade do slovenského jazyka môže mať viaceré 

významy ako rozprávať sa, konverzovať, opak, obrátený, opačný, konverzný. V podmienkach 

Slovenskej republiky je teda toto slovo spájané najmä s jeho anglickým prekladom ako 

rozprávať sa, konverzovať, opak, obrátený, opačný, konverzný. Keďže ide o slovo všeobecného 

významu využíva sa i pri tvorbe obchodných mien a to globálne napr. na území SR – Converse 

Account s. r. o., Connverse s.r.o., CONVERSE SLOVAKIA s.r.o., na území ČR – CONVERSE 

SERVIS s.r.o., na území UK – napr. CONVERSE AGENCY LTD, CONVERSE 

COMMUNICATIONS LTD. Držiteľ je toho názoru, že na používanie všeobecného slova si nie 

možné uzurpovať žiadne právo (podobne i podľa názoru Mestského súdu v Prahe v spore o 

doménu czechteam.cz). Nikto nemôže byť obmedzovaný v užívaní všeobecných slov v 

doménových menách (podobne i podľa názoru Mestského súdu v Prahe v spore o doménu 

sprace.cz). Pri analýze ochranných známok Sťažovateľa je taktiež nutné konštatovať, že z 

koncepčného hľadiska je obrazový prvok „hviezda“ v rámci loga na každej obuvi vyrábanej 

pod brandom Sťažovateľa dominantnejším prvkom, a že práve s touto hviezdou je spojená 

hlavná asociácia smerom k značke. Poukazujeme na to, že na základe všeobecne známych 

informácii, Sťažovateľ nemá na území Slovenskej republiky ani jeden kamenný obchod. Jeho 
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poznateľnosť verejnosťou je teda značne obmedzená. Internetový predaj svojich produktov 

zabezpečuje prostredníctvom svojej domény www.converse.com, pričom umožňuje 

návštevníkovi tejto webovej stránky výber z fungujúcich e-shopov v jednotlivých krajinách 

(napr. pre rakúskych zákazníkov je to e-shop na webe www.converse.com/at); pre Slovenskú 

republiku však nemá zriadený oficiálny e-shop. Sťažovateľ nevyužíva na svoju vlastnú 

propagáciu iné národné domény, napriek tomu, že je ich držiteľom (napr. www.converse.at). 

Preto je podľa Držiteľa otázne, či by Sťažovateľ vôbec skutočne využíval doménu converse.sk 

na svoju propagáciu. 

(19) V nadväznosti na údaje o tržbách, marketingu a dobrom mene ochranných známok 

Sťažovateľa Držiteľ poukazuje na fakt, že Sťažovateľ netvrdí a už vôbec nepreukazuje to, že 

jeho dobrá povesť je pevne zakotvená aj v Slovenskej republike. Pritom platí, že „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.“ (rozhodnutie Arbitrážneho centra pre alternatívne riešenie doménových 

sporov zriadeného pri European Information Society Institute, o.z. vo veci domény 1xbet.sk). 

(20) Vo vzťahu k pravdepodobnosti zámeny Chráneného značenia a dotknutej Domény nie je 

podľa Držiteľa nutné vykonávať test pravdepodobnosti zámeny, nakoľko Doména converse.sk 

nebolo doteraz Držiteľom používaná vo vzťahu k verejnosti. 

(21) Držiteľ v tejto súvislosti uvádza, že má v záujme používať Doménu converse.sk na 

nekomerčné účely. Plánuje na nej podporovať záujem verejnosti o štúdium angličtiny najmä vo 

vzťahu k precvičovaniu aktívnej konverzácie. Ide o väčší voľnočasový projekt, ktorý má však 

momentálne podobu prvotných myšlienok. Z dôvodu časovej náročnosti tohto projektu, kladie 

Držiteľ dôraz na prvotnú koncepciu. Následne – podľa vlastných slov – bude Držiteľ podnikať 

kroky k zhmotneniu myšlienok projektu. Držiteľ poukázal na to, že uvedené deklaroval aj 

odpovedi Sťažovateľovi zo dňa 09.08.2019, ktorú vo svojom návrhu označil už samotný 

Sťažovateľ. 

(22) Držiteľ ďalej uvádza, že v súlade s Pravidlami ADR je Sťažovateľ povinný preukázať, že 

doména converse.sk bola Držiteľom domény zaregistrovaná, získaná a používaná v zlej viere. 

Sťažovateľ vo svojom Návrhu stroho konštatuje, že registrácia domény Držiteľom bola jasným 

príkladom konania v zlej viere. Toto tvrdenie však nijako nepodporuje dôkazmi. Neexistencia 

dobrej viery je subjektívny stav, ktorý je však nutné podporiť objektívnymi dôkazmi a toto 

dôkazné bremeno Sťažovateľ podľa Držiteľa neuniesol. 

(23) Podľa názoru Držiteľa, nikto si nemôže uzurpovať právo na výlučne používanie 

všeobecne známeho slova. Sťažovateľ nie je „vynálezcom“ slova converse. Síce ho používa vo 

svojej podnikateľskej činnosti, ale zároveň platí, že ho používajú i stovky iných podnikateľov, 
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keďže ide o slovo všeobecného významu. Držiteľ žiadnym svojim konaním nepôsobí voči 

Sťažovateľovi konkurenčne a ani Doménu žiadnym spôsobom nezneužíva na úkor Sťažovateľa. 

Držiteľ je presvedčený, že Sťažovateľ svojím Návrhom ani označenými dôkazmi nepreukázal: 

(a) všeobecnú známosť Chráneného označenia na území Slovenskej republiky; (b) nedostatok 

dobrej viery pri získavaní a používaní Domény converse.sk na strane Držiteľa domény, najmä 

cieľ zabrániť Sťažovateľovi používať Doménu converse.sk, zámer narušiť jeho hospodársku 

činnosť alebo dosiahnuť neoprávnený zisk. Samotná skutočnosť, že Držiteľ zatiaľ Doménu 

nepoužíva, nie je podľa Držiteľa dostačujúca.  

(24) Držiteľ opätovne poukázal na charakter slova, z ktorého je Doména výlučne tvorená, jeho 

všeobecnú povahu využívaná v bežnom hovorenom jazyku, ako aj napr. pri tvorbe obchodných 

mien vo viacerých krajinách. Slovo „converse“ je nielen slovo všeobecného významu, ale aj 

slovo, ktoré je v rámci používania anglického jazyka jednoznačne bežne poznateľné. 

Argumentujúc vyššie uvedeným, Držiteľ má za to, že Pravidlá ADR neporušil, Sťažovateľ 

nepreukázal kumulatívne naplnenie podmienok podľa bodu 3.1 Pravidiel ADR,  

a preto Držiteľ požaduje, aby bol Návrh zamietnutý. 

 

Replika Sťažovateľa 

(25) Sťažovateľ sa vyjadril k Vyjadreniu Držiteľa k Návrhu svojím vyjadrením zo dňa 

02.04.2020. Poukázal v ňom na fakt, že sám Držiteľ vo svojom Vyjadrení k Návrhu uznal 

a potvrdil, že mu je známa skutočnosť, že Sťažovateľ používa vo svojej podnikateľskej činnosti 

označenie „Converse“, že Sťažovateľ je známym výrobcom obuvi a oblečenia a že Doména je 

zhodná s viacerými ochrannými známkami a globálnou doménou Sťažovateľa. Sťažovateľ 

odmietol argumentáciu Držiteľa ohľadne neexistencie kamenného obchodu a obmedzenej 

poznateľnosti značky na Slovensku, pričom uviedol, že výrobky značky Converse je možné 

kúpiť vo všetkých významnejších medzinárodných obchodných sieťach s obuvou, odevmi či 

športovými potrebami pôsobiacimi na území SR, napr. Baťa, CCC, Office Shoes, Intersport, 

A3 Sport, A Pro Sport, Devergo, Boardparadise. Celý zoznam predajcov je zverejnený na 

https://www.conversesk.com/stores/. Celosvetové predaje nemožno oddeliť od seba vzhľadom 

na globalizáciu, ako aj na fakt, že veľká časť predaja sa uskutočňuje cez internet, vrátane krajín 

EÚ a to aj prostredníctvom spriaznených predajcov, ktorý majú na svojom e-shope časť 

dedikovanú výrobkom značky Converse. Sťažovateľ zdôraznil, že spôsob komunikácie so 

zákazníkmi je výsostnou záležitosťou Sťažovateľa a akékoľvek názory Držiteľa v tomto smere 

sú z hľadiska známkového práva irelevantné. Sťažovateľ ďalej uviedol, že viaceré ochranné 

známky Converse sú, okrem iného, zapísané aj pre služby v tr. 35: reklama, marketing, 

maloobchodné služby či online maloobchodné služby. Sťažovateľ tiež predložil výsledky 

vyhľadávania „converse“ vo vyhľadávači Google. Sťažovateľ na podporu svojich tvrdení 

o dobrom mene ochranných známok a značky Converse, ktorú označil Sťažovateľ až za 

legendárnu aj medzi spotrebiteľmi v SR, uviedol niekoľko odkazov na webové stránky:  

mailto:centrumadr@localdomain.local
mailto:adr@eisionline.org
https://www.conversesk.com/stores/


 

Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov 

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

 

Strana 10 z 25 
 

https://www.najstyl.sk/converse/, 

https://www.startitup.sk/pribeh-znacky-converse-legendarne-tenisky-s-gumenou-podrazkou-

su-na-svete-uz-viac-ako-100-rokov/,  

https://sizeer.sk/historia-znacky-converse,  

https://tiptopzena.sk/converse-tenisky/, 

https://www.topankovo.sk/converse.html. 

(26) Pokiaľ ide o nedostatok dobrej viery Držiteľa, Sťažovateľ v Replike poukázal na 

skutočnosť, že Držiteľ drží Doménu, priamo alebo prostredníctvom majetkovo či osobne 

prepojených spoločností, najmenej od 14.01.2014. Ako vyplýva aj z výpisu z obchodného 

registra spoločnosti Držiteľa, spoločnosť WEBZONE CAPITAL INC, so sídlom v Paname bola 

od r. 2012 do 07.11.2019 spoločníkom v spoločnosti Držiteľa. Doména je teda dlhodobo 

registrovaná bez deklarovaného používania. 

(27) Sťažovateľ ďalej poukázal na skutočnosť, že Držiteľ je jednou z top desiatich 

slovenských právnických osôb s najväčším ziskom podľa databázy Finstat, ktorá mala 

preukázateľné väzby na Panamu, čo bolo publikované v súvislosti so známou kauzou „Panama 

papers“: https://ekonomika.sme.sk/c/20132353/na-slovensku-je-168-firiem-ktore-maju-

akcionara-alebo-spolocnika-z-panamy.htm. 

(28) Podľa Sťažovateľa je Držiteľ držiteľom viac ako 150 domén (pozn.: predložený výpis 

z databázy zoznamdomen.sk), z ktorých väčšina sa nápadne podobá na známe a často 

používané domény a značky, napr. tooky.sk, basos.sk, bayos.sk, centrm.sk, dorneo.sk, 

goglw.sk, facebok.sk, foruna.sk, hnoline.sk, nke.sk, pikec.sk, skyling.sk, thibo.sk alebo 

tipspport.sk. Podľa Sťažovateľ ide o tzv. typosquitting, čo je zámerné registrovanie 

skomolených domén, ktoré sú odvodené od populárnych názvov domén. Majitelia takýchto 

skomolených domén zarábajú na nepozornosti a preklepoch pri zadávaní doménových mien do 

internetových prehliadačov, pričom sa užívatelia dostanú na inú stránku, ako pôvodne 

zamýšľali. Obchodný model takýchto stránok funguje na princípe „pay-per-click“, to znamená, 

že sa stránke so skomoleným doménovým menom je umiestnená reklama, za ktorú držiteľ 

dostáva platby v závislosti od počtu návštev, ktoré dosiahne daná stránka. Prípade na nich 

ponúkajú tovary alebo služby, ktoré sú podobné s tými, ktoré sú ponúkané na oficiálnych 

stránkach. Viaceré z domén, ktoré vlastní Držiteľ, fungujú práve na takomto princípe. 

(29) Sťažovateľ upozornil, že podnikateľské praktiky Držiteľa v súvislosti s doménami sú, 

resp. boli, predmetom viacerých súdnych sporov, ako aj v ADR, napr. uznesenie Ústavného 

súdu SR III. ÚS 379/2018-17, rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zn. 41Cob/22/2016 

či odborné rozhodnutie experta Centra ADR č. 19/2019 vo veci domény tarekdental.sk. 

(30) Sťažovateľ ďalej upozornil, že spoločnosť Držiteľa má vo svojom predmete činnosti aj 

vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti a teda jeho tvrdenie o nekomerčnom 

vzdelávaní a voľnočasovom charaktere projektu, ktorý má bežať na Doméne, je v úplnom 

rozpore so zameraním a predmetom podnikania Držiteľa. Sťažovateľ v tejto súvislosti poukázal 
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na zákonnú definíciu podnikania v zmysle § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka. Z uvedeného 

podľa Sťažovateľa vyplýva, že tvrdenie Držiteľa o nekomerčnosti projektu, je účelové a Držiteľ 

mal tiež dosť času na prípravu a spustenie projektu, keď Doménu blokuje už viac ako dva roky. 

(31) Podľa Sťažovateľa registráciou a blokovaním Domény sa jej Držiteľ dopúšťa 

nekalosúťažného konania, pričom na svoj prípadný zisk alebo propagáciu svojich služieb, sa 

snaží využiť známosť a popularitu a dobré meno ochranných známok Sťažovateľa, čo nemožno 

považovať za konanie v dobrej viere. Na rozdiel od Držiteľa je Sťažovateľ presvedčený, že 

preukázal naplnenie podmienok podľa bodu 3.1 Pravidiel ADR. 

 

Duplika Držiteľa 

(32) K Replike Sťažovateľa sa vyjadril Držiteľ svojim vyjadrením zo dňa 9.4.2020. Opätovne 

poukázal na nedostatočnú známosť značky Converse v podmienkach Slovenskej republiky, 

pričom je irelevantná jej svetová poznateľnosť, v tomto smere Sťažovateľ podľa názoru 

Držiteľa neuniesol dôkazné bremeno a neuniesol ho ani vo vzťahu k preukázaniu absencie 

dobrej viery Držiteľa. Dôkazy predkladané Sťažovateľom spolu s Replikou označil Držiteľ za 

oneskorené s poukazom na § 15 ods. 3 Rokovacieho poriadku. Držiteľ ďalej namietol podľa 

neho nedostatočný počet výrobkov predávaných v obchodoch Baťa (7 výrobkov), CCC (19 

výrobkov) a Devergo (14 výrobkov). Podiel predaja na Slovensku nebol preukázaný. Články 

uvádzané v Replike podľa Držiteľa informujú o americkej histórií značky a jej „obľubu“ 

u zahraničných celebrít, nepreukazujú však poznateľnosť značky v SR. Tu opätovne Držiteľ 

poukázal aj na odborné rozhodnutie experta Centra ADR vo veci domény 1xbet.sk. 

(33) Držiteľ odmietol relevanciu poukazu Sťažovateľa na tzv. Panama Papers a uviedol, že 

spoločnosť Držiteľa nevykazuje žiadne mimoriadne tržby (95.845,- EUR v r. 2018) a zisky 

(3.330,- EUR v r. 2018), pričom väzby na zahraničné nemožno považovať za nemorálne alebo 

negatívne.  

(34) Pokiaľ ide o tzv. typosquatting, podľa Držiteľa registrácia viacerých domén, i v prípade, 

ak sú vysoko zameniteľné s chránenými označeniami tretích osôb, nepredstavuje bez ďalšieho 

dôkaz zlého úmyslu držiteľa domény. Na podporu tohto názoru odkázal Držiteľ aj na 

rozhodnutie Arbitrážneho a mediačného centra WIPO vo veci domény takeout.com (Case No. 

D2012-1668). K Sťažovateľom uvádzanému uzneseniu Ústavného súdu SR a rozsudku 

Krajského súdu v Banskej Bystrici Držiteľ uviedol, že sa týkali domény puma.sk, ktorá bola 

podľa názoru Držiteľ nezákonne prevedená na žalobcu a nakoniec sa vôbec nevyužíva, čo 

Držiteľ predpokladá aj v tomto prípade. Pokiaľ ide o doménu tarekdental.sk, Držiteľ uvádza, 

že nestihol pripraviť obranu, avšak v tomto prípade je pripravený hájiť svoje záujmy. 

(35) Pokiaľ ide o nekomerčný projekt plánovaný na Doméne, Držiteľ odmieta argumentáciu 

Sťažovateľa a poznamenal, že i v dnešných časoch vírusového ochorenia COVID-19 

nadobúdajú možnosti online socializácie nový rozmer. Držiteľ teda pristúpil k realizácii svojich 

myšlienok týkajúcich sa využitia Domény a ako objednávateľ uzatvoril dňa 07.04.2020 zmluvu 
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o dielo so zhotoviteľom Hyperia s.r.o. so sídlom v Žiline, predmetom ktorej je 

naprogramovanie webovej stránky www.converse.sk. 

(36) V závere svojej Dupliky Držiteľ zhrnul svoje najdôležitejšie argumenty nasledovne: (i) 

Converse ako všeobecné slovo nesmie byť uzurpované Sťažovateľom, o to viac, že zo 

skúsenosti vieme, že Sťažovateľ nevyužíva národné domény na propagáciu vlastných 

produktov, čo Sťažovateľ nepoprel, (ii) Sťažovateľ nepreukázal rozpornateľnosť značky 

Converse na území SR, (iii) Sťažovateľ neuniesol dôkazné bremeno k absencii zlej viery 

Držiteľa, pričom Držiteľ poukázal na skutočnosť, že nevyvíjal žiadnu konkurenčnú činnosť vo 

vzťahu k Sťažovateľovi a teda nedošlo k porušeniu práv Sťažovateľa ako majiteľa ochrannej 

známky. Priloženou zmluvou o dielo Držiteľ preukazuje svoju vôľu používať Doménu na 

účely, ktoré negatívne nezasahujú do práv Sťažovateľa. 

 

Vyjadrenie Sťažovateľa k Duplike 

(37) K Duplike Držiteľa sa vyjadril Sťažovateľ svojim vyjadrením zo dňa 20.04.2020, kde 

uviedol, že (i) relevantne preukázal všetky potrebné skutočnosti, (ii) vo svojej Replike reagoval 

na účelové tvrdenia Držiteľa, pričom svoju argumentáciu opiera o konkrétne dôkazy, (iii) 

zjavne ešte prebieha argumentácia medzi Držiteľom a Sťažovateľom, dôkazy boli predloženú 

riadne a včas a Držiteľ mal možnosť sa k nim vyjadriť, nebol vyhlásená žiadna koncentrácia 

konania, inak by expert už nemohol prihliadať ani na účelovo vytvorenú zmluvu o dielo, (iv) 

právo k označeniu „converse“, vrátane slovných ochranných známok „converse“, Sťažovateľ 

riadne preukázal, (v) všeobecná známosť, popularita a rozšírenie značky Converse bola riadne 

preukázaná, okrem iného aj uznaním vo viacerých konaniach vedených pred ICANN, 

propagáciou celebritami, preukázaním výšky celosvetového predaja produktov, držbou 

a používaním globálnej domény, preukázaním rozsiahlej distribučnej siete a to aj v rámci SR, 

uvedené postačuje na konštatovanie dobrého mena ochranných známok EÚ aj národných 

ochranných známok „converse“, (vi) priame hypertextové odkazy na rozhodnutia doménových 

sporoch uvádzaných v bode 9 tohto rozhodnutia, (vii) blokačný charakter držby Domény bol 

preukázaný v spojení s priznanou vedomosťou Držiteľa o značke „converse“ a o spoločnosti 

Sťažovateľa a jej produktoch, (viii) Držiteľ prevádzkuje časť svojich príjmov prostredníctvom 

tzv. typosquattingu, čo priznal sám Držiteľ a (ix) na účelovosti tvrdení  

o plánovanom nekomerčnom využívania Domény formou bezplatného vzdelávania nič nemení 

ani predložená zmluva o dielo zo 07.04.2020, uzavretá – zhodou okolností – po tom, ako si 

Držiteľ mohol preštudovať Repliku Sťažovateľa. 

 

Ďalšie vyjadrenie Držiteľa 

(38) K Vyjadreniu Sťažovateľa k Duplike sa vyjadril Držiteľ svojim podaním zo dňa 

24.04.2020, v ktorom uviedol, že nikdy nepotvrdil všeobecnú známosť Chráneného označenia 

Sťažovateľa na území SR a toto výslovne popiera a že bolo vecou Sťažovateľa, aby predložil 
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včas všetky dôkazy, keďže to bol Sťažovateľ, kto inicioval toto konanie. Pokiaľ ide o zmluvu 

o dielo zo 07.04.2020, táto nemohla byť predložená skôr, nakoľko ide o nový dôkaz. 

Uzatvorením tejto zmluvy o dielo Držiteľ prejavil svoju vážnu a slobodnú vôľu zhmotniť svoj 

zámer na využitie domény converse.sk. Na základe všetkých svojich vyjadrení Držiteľ 

požaduje, aby expert zohľadnil všetky špecifiká tohto prípade a aby Návrh zamietol. 

 

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov 

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

Pravidiel ADR a Poriadku v prípade, že Sťažovateľ podá Centru ADR návrh, v ktorom tvrdí, 

že reťazec znakov tvoriaci Doménu Držiteľa je (a) zhodný alebo podobný s Chráneným 

označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva (čl. 3.1.1 Pravidiel ADR), (b) 

medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámeny (okrem 

prípadov známky s dobrým menom) (čl. 3.1.2 Pravidiel ADR), a nakoniec (c) Doména (ca) 

bola zaregistrovaná či získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne, respektíve 

Chránenému označeniu, právo alebo legitímny záujem [čl. 3.1.3 písm. a) Pravidiel ADR]  

a zároveň (cb) nebola zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej viere [čl. 3.1.3 písm. b) 

Pravidiel ADR]. 

(40) 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. 

(41) 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 
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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. 

(42) 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). 

(43) 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 

(44) 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 
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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 

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

označeniu. Sťažovateľ spolu s Návrhom predložil zoznam zahŕňajúci 681 ochranných známok 

po celom svete, pričom konkrétne v tomto spore svoje práva Sťažovateľ odvodzuje od štyroch 

ochranných známok Európskej Únie a troch národných ochranných známok s platnosťou aj na 

území Slovenskej republiky, ako sú uvedené v bode 6 tohto rozhodnutia. V troch prípadoch ide 

o slovnú ochrannú známku „CONVERSE“ (EUTM 007600117, EUTM 014544837 a OZ 

218566) s najstarším dátumom prednosti od 02.11.2006 a najstarším dátumom registrácie 

13.07.2007 (OZ 218566). V ostatných prípadoch (EUTM 008631772, EUTM 008135361, OZ 

169796 a OZ 218567) ide o obrazovú ochrannú známku  (tzv. logo) s najstarším dátumom 

prednosti od 22.01.1991 a najstarším dátumom registrácie 10.04.1992 (OZ 169796). 

Spoločným prvkom všetkých siedmich Sťažovateľom označených ochranných známok 

s platnosťou na území SR je slovný prvok „CONVERSE“, resp. „Converse“ (veľkosť ani typ 

písma nerozhoduje), pričom z hľadiska známkového práva možno konštatovať, že ide o tzv. 

známkovú radu (sériu), ktorej význam pre tento spor je vyhodnotený v ďalšej časti tohto 

rozhodnutia. Pre účely tohto rozhodnutia sme ako chránené označenie identifikovali všetky 

slovné ochranné známky „CONVERSE“ (EUTM 007600117, EUTM 014544837 a OZ 

218566) s najstarším dátumom prednosti od 02.11.2006 (OZ 218566) a najstarším 

dátumom registrácie 13.07.2007 (OZ 218566). Ochranné známky sa považujú za typické 

chránené označenie v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR, a teda máme za to, že Sťažovateľ vlastní 

a vykonáva práva k Chránenému označeniu. 

 

Zhodné alebo podobné označenie 

(46) V druhom kroku je nutné posúdiť, či je Doména zhodná alebo podobná s Chráneným 

označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva. 

(47) 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 
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kategórie predmetných tovarov alebo služieb (rozsudok SD EÚ vo veci C-342/97 Lloyd 

Schuhfabrik Meyer z 22. júna 1999, bod 26).  

(48) Vo vzťahu ku Chránenému označeniu, ktoré súvisí najmä s odevmi, topánkami, 

pokrývkami hlavy a súvisiacimi maloobchodnými službami, možno konštatovať, že so 

zreteľom na povahu týchto tovarov a služieb je priemerným spotrebiteľom široká verejnosť ako 

taká. Z hľadiska geografického vymedzenia je potrebné uvažovať o priemernom slovenskom 

spotrebiteľovi. 

(49) Chránené označenie tvorí výlučne slovný prvok „CONVERSE“. Porovnaním reťazca 

znakov tvoriacich Doménu „converse.sk“ s Chráneným označením je možné dôjsť k záveru, že 

Doména je zhodná s Chráneným označením a to tak z hľadiska vizuálneho, ako aj 

fonetického a významového, nakoľko tak Doména, ako aj Chránené označenie sú tvorené 

výlučne tým istým reťazcom znakov. Pridanie domény najvyššej úrovne „.sk“ pritom nemá 

žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť a nijako nemení záver o zhodnosti Domény s Chráneným 

označením. 

 

Pravdepodobnosť zámeny alebo dobré meno/povesť 

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

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

verejnosti preukázateľné dobré meno, respektíve dobrú povesť, preukázanie pravdepodobnosti 

zámeny nie je nevyhnutné. Preto je v prípade tvrdenia existencie dobrého mena, respektíve 

dobrej povesti, najprv potrebné zistiť, či sa táto situácia uplatní. Sťažovateľ tvrdil, že Chránené 

označenie by malo mať v relevantnej časti verejnosti dobré meno alebo dobrú povesť, preto sa 

Expert aplikáciou čl. 3.8 Pravidiel ADR zaoberal. 

(51) V súvislosti s posudzovaním dobrého mena Chráneného označenia, je možné taktiež 

odkázať na výklad Panelu Expertov ADR v rozhodnutí zo dňa 01.02.2018 v konaní č. 1/2017 

Vogue. 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. 

Východiskovou úvahou v tomto smere je, že spoločenská funkcia označenia sa nevzťahuje len 

na garanciu pôvodu (obchodného zdroja). Chránené označenie môže byť tiež prísľubom kvality 

alebo nositeľom určitých posolstiev (rozsudok SD EÚ vo veci C-487/07, L’Oréal a ostatní z 

18. júna 2009, bod 58). Tak napríklad majitelia ochranných známok často investujú veľké sumy 

peňazí a veľa úsilia, aby vytvorili určitý obraz značky, ktorý sa potom vo verejnosti spája s ich 

ochrannou známkou. Tento obraz jej potom priznáva – často významnú – ekonomickú hodnotu, 

ktorá je nezávislá od hodnoty výrobkov a služieb, pre ktoré je zapísaná. Zvýšená ochrana, tzn. 

ochrana bez ohľadu na pravdepodobnosť zámeny, zohľadňuje práve tento aspekt, je s ňou však 

nutné narábať zdržanlivo, keďže jej ukotvenie najmä mimo známkového práva je menej 

intenzívne. Dobré meno resp. dobrá povesť označenia je požiadavka týkajúca sa hranice jeho 
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poznania verejnosťou. Z toho vyplýva, že musí byť v zásade posúdená na základe 

kvantitatívnych kritérií. Požiadavka dobrého mena známky sa považuje za splnenú, ak je známa 

významnej časti verejnosti, ktorej sú výrobky alebo služby tejto ochrannej známky adresované 

(rozsudok SD EÚ vo veci C-375/97 General Motors, zo 14. septembra 1999, body 22 a 23; 

rozsudok SD EÚ vo veci T-67/04 Spa-Finders z 25. mája 2005, bod 34). To možno posúdiť 

podľa kritérií ako najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzita, zemepisný rozsah a trvanie 

jej používania alebo veľkosť investícií, ktoré podnik vynaložil na jej propagáciu (rozsudok 

SDEÚ vo veci C-375/97 General Motors, zo 14. novembra 1999, body 25 a 27). Percentá 

týkajúce sa povedomia vymedzené abstraktne, nemusia byť primerané vo všetkých prípadoch. 

V dôsledku toho nie je možné určiť a priori všeobecne uplatniteľnú hranicu známosti, nad 

rámec ktorej by sa malo predpokladať, že ochranná známka má dobré meno (rozsudok SD EÚ 

v spojených veciach C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee, bod 52). Veľmi podstatný 

podiel na trhu alebo vedúca pozícia na trhu budú zvyčajne silným znakom dobrého mena, najmä 

ak sú spojené s primerane vysokou mierou povedomia o ochrannej známke. Naopak, malý 

podiel na trhu bude vo väčšine prípadov znakom proti dobrému menu, pokiaľ niet iných 

relevantných faktorov. Dlhá, intenzívna a veľmi rozšírená propagačná kampaň je spravidla 

výrazným znakom toho, že známka získala dobré meno u potenciálnych alebo skutočných 

kupujúcich predmetných výrobkov a mohla sa skutočne stať známou aj mimo okruhu 

skutočných kupujúcich daných výrobkov. 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 (pozri aj bod 56 tohto rozhodnutia) a zároveň, aby boli 

datované pred dátumom registrácie, resp. nadobudnutia Domény, alebo aby sa ich obsah týkal 

udalostí alebo skutočností pred týmto dátumom. 

(52) Okrem toho dôkazy preukazujúce, že dobré meno ochrannej známky bolo opakovane 

uznané a známke bola poskytnutá zvýšená ochrana proti porušujúcim činom rozhodnutiami 

súdov alebo známkových úradov (výnimočne aj iných panelov ADR), je dôležitým znakom 

toho, že známka má dobré meno na príslušnom území, najmä ak sú tieto rozhodnutia nedávne. 

Daný účinok môže byť posilnený, keď rozhodnutí tohto druhu je viac; podobne článok 2 ods. 
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1 písm. b) bode 5 Spoločného odporúčania WIPO o ustanoveniach týkajúcich sa ochrany 

všeobecne známych známok. 

(53) Na podporu svojho tvrdenia o dobrom mene Chráneného označenia sám Sťažovateľ 

uviedol (bod 37 tohto rozhodnutia), že všeobecná známosť, popularita a rozšírenie značky 

Converse boli riadne preukázané, okrem iného aj uznaním vo viacerých konaniach vedených 

pred ICANN (bod 9 tohto rozhodnutia), propagáciou celebritami (bod 7 tohto rozhodnutia), 

preukázaním výšky celosvetového predaja produktov (tiež bod 7 tohto rozhodnutia), držbou 

a používaním globálnej domény (tiež bod 7 tohto rozhodnutia), preukázaním rozsiahlej 

distribučnej siete a to aj v rámci SR (bod 25 tohto rozhodnutia). 

(54) Máme za to, že Sťažovateľ dostatočne nepreukázal, že by Chránené označenie mala 

dobré meno vo vzťahu k slovenskej verejnosti, ktorú je nutné považovať za relevantnú 

časť verejnosti v zmysle článku 3.8 Pravidiel ADR (k tomu pozri aj bod 48 tohto 

rozhodnutia). Považujeme však za potrebné uviesť, že hranica medzi preukázaním 

dobrého mena Chráneného označenia a zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti (príznačnosti) 

v prospech Sťažovateľa (bod 63 tohto rozhodnutia), je veľmi tenká a v praxi sa jej 

význam môže až stierať.  

(55) Podmienka určitého geografického rozsahu (dosahu) ako súčasť podmienok zvýšenej 

ochrany označenia s dobrým menom tvorí integrálnu súčasť známkového práva [§ 7 písm. b) 

zákona o ochranných známkach; článok 8 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie (ďalej len „nariadenie o ochrannej známke 

EÚ“]. Dobré meno označenia v Číne alebo USA neimplikuje bez ďalšieho dobré meno 

označenia v Slovenskej republike. Má to svoje vecné opodstatnenie, nakoľko predstava o 

známosti označenia musí byť ukotvená v mysliach ľudí (verejnosti), kde sa zvýšená ochrana 

označenia uplatňuje a má byť priznaná. Na tomto mieste je možné poukázať aj na súvisiace 

rozhodnutia odvolacích senátov EUIPO (napr. R 1283/2006-4 RANCHO PANCHO;  

R 1718/2008-1 LINGLONG; R 1795/2008-4 ZAPPER-CLICK). Podmienka geografického 

rozsahu (dosahu) vo význame „na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu 

Slovenskej republiky“ sa obdobne uplatňuje aj vo vzťahu k všeobecne známym (slávnym) 

známkam v zmysle článku 6bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva, 

ktorý je súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky v spojení s § 7 písm. c) zákona  

o ochranných známkach. 

(56) To isté platí aj v prípade, ak je Chráneným označením ochranná známka EÚ (EUTM), 

avšak s jedným dovetkom. Súdny dvor EÚ už judikoval, že hoci aj celoúnijná známka získa 

dobré meno, jej používanie „v zásade neumožňuje nečestne ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti či 

dobrého mena skoršej ochrannej známky, prípadne byť na ujmu rozlišovacej spôsobilosti či 

dobrého mena“, ak táto zároveň „nie je známa príslušnej skupine verejnosti v členskom štáte“ 

kde sa jej majiteľ domáha ochrany (rozhodnutie vo veci C-125/14 Iron & Smith Kft, zo dňa 

3.septembra 2015, bod 29). Hoc Súdny dvor EÚ umožňuje čiastočné prelomenie tejto zásady v 
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prípade ak „z obchodného hľadiska [nie] nepodstatná“ časť verejnosti pozná uvedenú ochrannú 

známku, viaže ju na splnenie striktných dôkazných povinností, ktoré jednak presahujú možnosti 

ADR, ale aj čiastočne korešpondujú s kritériami pravdepodobnosti zámeny. Preto majitelia 

známok pred Centrom ADR v týchto výnimočných situáciách budú musieť preukázať 

pravdepodobnosť zámeny. 

(57) Možno teda zhrnúť, že v prípade ak sa Sťažovateľ dovoláva aplikácie čl. 3.8 Pravidiel 

ADR, a zároveň nejde o prípad, kedy je rozhodné cudzie územie (pozri bod 41 tohto 

rozhodnutia), musí ho doložiť riadnymi dôkazmi o dobrom mene na území Slovenskej 

republiky. Preto k otázke posúdenia dobrého mena v tomto konkrétnom prípade 

zdôrazňujeme, že nijako nevylučujeme, že Chránené označenie môže mať dobré meno  

a nevylučujeme ani, že ho môže mať vo vzťahu k slovenskej verejnosti, avšak v pozícii 

experta, ktorému je zverené rozhodovanie v tomto spore, si nemôžeme sami dopĺňať ani 

vyhľadávať podstatné skutkové tvrdenia či dôkazy, keďže ide v zmysle § 15 Rokovacieho 

poriadku o povinnosť strán. 

(58) 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). 

(59) 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). 

(60) 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.  
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(61) Ako bolo konštatované v bode 49, v danom prípade vykazuje Doména zhodnosť 

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

verejne nepoužívala. 

(62) Ďalej treba uviesť, že Chránené označenie má vysokú inherentnú rozlišovaciu 

spôsobilosť, pretože jeho význam – len v anglickom jazyku (konverzovať) – sám osebe 

žiadnym spôsobom neevokuje spojitosť s tovarmi, ako sú odevy, topánky, pokrývky hlavy a so 

súvisiacimi maloobchodnými službami. Vysokú rozlišovaciu spôsobilosť má pritom aj samotná 

Doména, a to z dôvodu, že jej znenie je zhodné s Chráneným označením.  

(63) Navyše, na základe Sťažovateľom predložených dôkazov možno Chránenému 

označeniu nad rámec inherentnej rozlišovacej spôsobilosti nepochybne pripísať aj 

zvýšenú mieru rozlišovacej spôsobilosti (príznačnosť) v tom zmysle, že spotrebitelia si 

spájajú Chránené označenie s tovarmi a službami Sťažovateľa. Sme toho názoru, že popri 

argumentácií Sťažovateľa na podporu tvrdenia o dobrom mene Chráneného označenia (bod 53 

tohto rozhodnutia), ktorú možno tiež akceptovať aj na účely posúdenia zvýšenej miery 

rozlišovacej spôsobilosti (príznačnosť), je potrebné zohľadniť aj Sťažovateľom predložené 

výsledky vyhľadávania „converse“ v Google vyhľadávači (bod 25 tohto rozhodnutia), ktoré 

v SK verzii vyhľadávača Google ukazujú - podľa nášho názoru unikátny - výsledok nájdených 

webových stránok výlučne spájaných s produktmi značky „Converse“, či už prvých štyroch 

webstránok preferovaných cez platenú službu Google AdWords (čo je legitímna súčasť 

marketingových aktivít na posilnenie značky) alebo bez tejto preferencie. Pri zopakovaní tohto 

vyhľadania dňa 31.5.2020 sme na prvých 10 stranách výsledkov nenašli žiadny relevantný 

výsledok, ktorý by priamo alebo nepriamo neodkazoval na produkty značky „Converse“. 

S ohľadom aj na povahu doménového sporu – ktorý je vo svojej podstate viazaný na prostredie 

internetu – prikladáme uvedeným výsledkom vyhľadávania v Google vyhľadávači určitú 

hodnotu aj pri posúdení zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti (príznačnosti) Chráneného 

označenia. Považujeme tiež za legitímne, aby sme pritom vzali do úvahy Sťažovateľom 

predložené údaje o histórii a vývoji značky „Converse“, nakoľko práve dlhoročná etablovanosť 

značky a jej „príbeh“ má nesporne dopad na vnímanie značky v očiach spotrebiteľov 

a potenciálnych spotrebiteľov. A nemožno opomenúť aj už spomenutý preukázaný známkový 

rad (sériu) [bod 45 tohto rozhodnutia] svedčiaci v prospech Sťažovateľa. Podčiarknuc vyššie 

uvedené, sme presvedčení, že Chránené označenie má výnimočne vysokú rozlišovaciu 

spôsobilosť. 

(64) Zhrnutím teda o pravdepodobnosti zámeny možno povedať, že: (1) Doména converse.sk 

je zhodná s Chráneným označením „CONVERSE“ a (2) Chránené označenie „CONVERSE“  

má výnimočne vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. (3) Kritérium zhodnosti alebo podobnosti 

tovarov a služieb sa neuplatňuje, čo súhrnne vedie k záveru, že medzi Doménou  

a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 3.1.2 

Pravidiel ADR. 
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Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu 

(65) 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. 

(66) Napriek pomerne rozsiahlej obrane Držiteľa v prejednávanom spore, Držiteľ nijakým 

spôsobom netvrdil ani nepreukazoval, že by mu k Doméne, respektíve Chránenému označeniu 

prináležalo nejaké právo alebo legitímny záujem. Tu považujeme za potrebné zdôrazniť, že 

takéto právo alebo legitímny záujem nemôžu byť dané prostým faktom, že Držiteľovi svedčí 

registrácia Domény, nakoľko by vyvrátiteľná domnienka uvedená v článku 3.2 Pravidiel ADR 

vôbec nedávala zmysel. Ďalej je tiež potrebné jednoznačne odmietnuť snahu Držiteľa založiť 

svoj legitímny záujem k Doméne na údajne plánovanom nekomerčnom voľnočasovom projekte 

vzdelávania (bod 21 a 35 tohto rozhodnutia). Podľa bodu 3.3.1 Pravidiel ADR právo alebo 

legitímny záujem Držiteľa môže Expert považovať za preukázané aj vtedy, ak 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. Podľa bodu 3.3.4 Pravidiel 

ADR právo alebo legitímny záujem Držiteľa môže Expert považovať za preukázané aj vtedy, 

ak 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. Ako vyplýva aj z citovaného znenia Pravidiel ADR (zvýraznenie doplnené 

expertom), je vylúčené, aby Držiteľ mohol účelovo „skonštruovať“ svoj legitímny záujem 

k Doméne ex post, v reakcii na vzniknutý doménový spor. Z tohto dôvodu má Expert za to, 

že podmienka nedostatku práva alebo legitímneho záujmu je splnená. 

 

Nedostatok dobrej viery 

(67) 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 

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

(68) 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 
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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“. 

(69) 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“). 

(70)  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). 

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

túto skutočnosť preukázal. 

(72) 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 minimálne od roku 2007 (bod 45 tohto 

rozhodnutia), pričom Chránené označenie má výnimočne vysokú rozlišovaciu spôsobilosť (bod 

64 tohto rozhodnutia). Je veľmi nepravdepodobné, že by Držiteľ v čase nadobudnutia 

Domény nevedel o existencii značky „Converse“ ako globálnej značky, navyše keď takúto 

vedomosť aj sám pripustil. Obrana Držiteľa, že slovo „Converse“ je štandardným anglickým 

slovom a Sťažovateľ ho nevynašiel a teda k nemu nemá výlučné práva, nemôže obstáť. 

Štandardné slová bežného jazyka, či už v angličtine, v slovenčine alebo v inom jazyku, sú 

spôsobilé byť chránenými označeniami a rozhodujúca je pritom práve ich rozlišovacia 

spôsobilosť. Štandardným slovom anglického jazyka je napr. aj slovo „Apple“, ktoré je zároveň 

svetoznámou značkou technologického giganta registrovanou (aj) v slovnej forme po celom 

svete. Výskyty slova „converse“ v obchodných menách slovenských obchodných spoločností, 

na ktoré poukazoval Držiteľ, nie sú pre tento spor relevantné a je výsostne vecou Sťažovateľa, 

aby sám autonómne posúdil, či uvedené obchodné mená zasahujú do jeho práv alebo nie. 
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Rovnako je tiež výsostne vecou Sťažovateľa, aké komunikačné nástroje a obchodné 

kanály používa vo vzťahu k verejnosti a svojím zákazníkom. Obavu Držiteľa, že po 

prevode Domény na Sťažovateľa, Sťažovateľ nebude Doménu používať, je potrebné 

odmietnuť ako hypotetickú a navyše irelevantnú. Dokonca aj v prípade, že by Sťažovateľ 

Doménu po prevode skutočne nepoužíval, – na čo má podľa nášho názoru právo – nič to nemení 

na posúdení otázky (ne)dobrej viery Držiteľa. Určitá absurdnosť tejto Držiteľovej argumentácie 

vyznieva najmä v kontexte faktu, že sám Držiteľ, resp. predchádzajúci držiteľ, Doménu viac 

ako 6 rokov vôbec nepoužíval. 

(73) V čase podania Návrhu ani v čase rozhodnutia vo veci sa Doména aktívne nepoužívala 

a nebol predložený žiadny dôkaz svedčiaci o tom, že by sa používala v minulosti.  

(74) Možno súhlasiť so Sťažovateľom, že Držiteľ drží Doménu, priamo alebo prostredníctvom 

majetkovo či osobne prepojených spoločností, najmenej od 14.01.2014, kedy Doménu 

nadobudla spoločnosť WEBZONE CAPITAL INC, so sídlom v Paname. Ako vyplýva aj z 

výpisu z obchodného registra spoločnosti Držiteľa, spoločnosť WEBZONE CAPITAL INC, so 

sídlom v Paname bola od 30.10.2012 do 07.11.2019 jediným spoločníkom v spoločnosti 

Držiteľa. Držiteľovi tak možno pričítať aj správanie počas držby predchádzajúceho držiteľa. 

Súčasným jediným spoločníkom Držiteľa je [anonymizované], 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. 

(75) Ďalej treba zobrať do úvahy skutočnosť, na ktorú poukazoval Sťažovateľ, že Držiteľ sa 

opakovane zapojil do konania, kedy si neoprávnene registroval Doménu pri absencii práva 

a legitímneho záujmu k nej. To vyplýva nielen z odborného rozhodnutie experta Centra ADR 

č. 19/2019 vo veci domény tarekdental.sk, ale aj 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 

puma.sk. 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 puma vo svoj prospech, čomu nasvedčuje aj registrácia zameniteľnej 

domény, prebratej v celom rozsahu, ako je chránená. 

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

aj na tento prípad: Spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu pri písaní, resp. zadávaní označenia 

„converse“ do internetového prehliadača, zobrazením Chráneného označenia 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 Chránené označenie bez 

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

ekonomickej prepojenosti oboch subjektov. 
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(77) 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 (konania) opakovane. Z okolností tohto sporu je zrejmý blokačný charakter držby 

Domény. Navyše, Doména nebola skutočne používaná po dobu najmenej 2 rokov odo dňa jej 

registrácie alebo od 1.9.2017 podľa toho, čo nastalo neskôr. Tým bola zároveň naplnená 

skutková podstata v zmysle bodu 3.4.2 písm. b) Pravidiel ADR. 

(78) Záverom považujeme za vhodné uviesť na pravú mieru niektoré tvrdenia Držiteľa 

v súvislosti s tzv. typosquattingom (bod 34 tohto rozhodnutia), aj napriek tomu, že Doména 

converse.sk, ktorá je predmetom sporu v tomto konkrétnom prípade, s ohľadom na 

konštatovanú zhodnosť s Chráneným označením nepredstavuje príklad tzv. typosquattingu. Vo 

všeobecnosti platí, že priestor na dobrú vieru držiteľa domény je tým užší, čím je vyššia 

rozlišovacia spôsobilosť chráneného označenia, resp. tých jeho prvkov, ktoré sú zhodné 

alebo podobné s prvkami domény a je prakticky úplne eliminovaný v prípade 

konštatovania dobrého mena chráneného označenia, samozrejme vždy za predpokladu 

nedostatku držiteľovho práva alebo legitímneho záujmu k doméne. Rozhodnutie Arbitrážneho 

a mediačného centra WIPO vo veci domény takeout.com (Case No. D2012-1668) Držiteľ 

uviedol na podporu svojho názoru, že ani domény vysoko zameniteľné s chránenými 

označeniami tretích osôb, nepredstavujú bez ďalšieho dôkaz zlého úmyslu držiteľa domény. 

Takýto záver z predmetného rozhodnutia Arbitrážneho a mediačného centra WIPO však vôbec 

nemožno vyvodzovať a to z jednoduchého dôvodu, že toto rozhodnutie sa otázkami dobrej 

viery držiteľa domény takeout.com vôbec nezaoberalo. Panel naopak konštatoval, že to bol 

sťažovateľ, kto zneužil procedúru podľa UDRP a dopustil sa tzv. Reverse Domain Name 

Hijacking, pretože ním tvrdené chránené označenie – založené na prvom použití domény – bolo 

jednak úplne opisné (generické) a teda bez rozlišovacej spôsobilosti, a jednak bolo o niekoľko 

rokov neskoršie, ako registrácia napadnutej domény. Je tak evidentné, že toto Držiteľom 

uvedené rozhodnutie Arbitrážneho a mediačného centra WIPO je pre tento spor úplne 

irelevantné. Pokiaľ ide o samotný tzv. typosquatting, podľa nášho názoru je potrebné 

tento „obchodný model“ bez ďalšieho považovať za nekalé jednanie (konanie) v zmysle 

3.4.2 písm. a) Pravidiel ADR, ktoré vylučuje dobrú vieru držiteľa takejto „preklepovej“ 

domény. 

(79) 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, 

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. 
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Rozhodnutie vo veci samej 

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

Sťažovateľa. 

 

Expert: JUDr. Tomáš Klinka 

 

Dátum: 31.05.2020 
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