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Číslo konania: 30/2020 

 

Odborné rozhodnutie Experta 

podľa čl. 4 Pravidiel ADR 

 a § 17 Rokovacieho poriadku 

 

 

Sťažovateľ: LEVI STRAUSS & CO., 

 Levi´s Plaza, 1155 Baterry Street, San Francisco, California, 

94111, U.S.A., Identifikační číslo (FEIN): 94-0905160 

Zástupca Sťažovateľa: Aleš Chamrád, advokát, ev. č. ČAK 10854,  

 Říční 10, 118 00 Praha 1 

Držiteľ:  JK Management s.r.o.  

 Hodžova 8, 010 01 Žilina, IČO: 44 240 368 

Zástupca Držiteľa: - 

Doména: levi.sk 

Kľúčové slová: podobnosť označení; dobré meno sťažovateľa; ochranná známka; 

nedostatok dobrej viery; registrácia konkurujúcim podnikateľom; 

presmerovanie na konkurenčnú doménu; účel a rozsah ADR; 

neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené 

označenie. 

 

Zhrnutie: 

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

zásahu do svojich práv k Chránenému označeniu „LEVI´S“ a „LEVI STRAUSS“ ako aj 

„LEVI“. Držiteľ si doménu registroval bez toho, aby ju akýmkoľvek skutočným spôsobom 

používal, vyžíval ju iba na presmerovanie na konkurenčnú doménu. Expert skonštatoval 

preukázanie existencie Chráneného označenia ako ochrannej známke k slovnému označeniu 

„LEVI´S“ a „LEVI STRAUSS“. Expert ďalej konštatoval podobnosť ochrannej známky 

„LEVI´S“ a „LEVI STRAUSS“ s doménou „levi.sk“, pričom bolo konštatované dobré meno 

Sťažovateľa v relevantnej časti verejnosti. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery 
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Držiteľa tým, že Doména nebola skutočne používaná po dobu najmenej 2 rokov a navyše bola 

zaregistrovaná za účelom dosiahnutia neoprávneného zisku a pritiahnutia zákazníkov na 

konkurujúcu doménu Držiteľa, resp. tretej osoby. Vzhľadom na splnenie všetkých podmienok 

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

Sťažovateľa. 

 

Procesná situácia 

(1) Návrhom doručeným dňa 13.11.2020 (ďalej len „Návrh“) Arbitrážnemu centru pre 

alternatívne riešenie doménových sporov zriadeného pri European Information Society 

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

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

Centru ADR uhradený dňa 19.11.2020. 

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

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

„SK-NIC“) dňa 20.11.2020 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 Domény, Centrum ADR zaslalo Návrh Držiteľovi spolu s výzvou, aby sa 

k nemu v lehote 15 dní vyjadril podľa § 13 Rokovacieho poriadku. Výzva na vyjadrenie sa 

k Návrhu bola Držiteľovi zaslaná elektronicky (dňa 22.11.2020) a následne aj poštou (dňa 

27.11.2020), keďže prijatie elektronickej výzvy Držiteľ Centru ADR nepotvrdil a ani na ňu 

nijako nereagoval. 

(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. Ľubomír 

Lukič. 

(6) Centrum ADR postúpilo spor Expertovi dňa 21.12.2020. 

 

Tvrdenia Sťažovateľa 

(7) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že je spoločnosťou založenou v roku 1853 jej zakladateľom, 

obchodníkom Levi Strauss. V roku 1873 v dobe „zlatej horúčky“ skupina LEVI stála spolu 

s pánom Jacobom Davisom pri vytvorení „modrých džínsov“, ku ktorým p. Jacob obdržal 

patent. Sťažovateľ ďalej uvádza, že v roku 1934 predstavila Levi jednu z prvých značiek 

dámskych džínsov Lady Levi´s , ktoré sa dokonca objavili v časopise Vogue o rok neskôr. 

Skupina LEVI je jednou z najstarších odevných značiek na svete a zároveň najvýznamnejším 

výrobcom džínsov. Sťažovateľ ďalej rozsiahlo uvádzal príkladmi dlhoročnú tradíciu značky 
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spoločnosti, spomenul druhú svetovú vojnu a používanie tejto značky americkou armádou, 

Marlonom Brandom, Elvisom Presleym, ako aj Andym Warholom, ktorí zvýšili popularitu 

danej značky. Sťažovateľ ďalej uvádza ako príklad neskoršieho rozširovania obchodnej značky 

typický vzhľad Steve Jobsa ako aj aktivistov, ktorí nosili džínsy Levi´s počas pádu Berlínskeho 

múru. Ďalej sú džínsy Levi´s typické pre hnutie grunge, napr. Kurt Cobain. Ďalej uviedol, že 

ide o celosvetovú značku, čo obhajoval množstvom ďalších príkladov, medzi ktoré zaradil aj 

ocenenie časopisom Time za odev 20. storočia. Taktiež uvádza, že jeho výrobky sú predávané 

vo viac ako 110 krajinách sveta, a to prostredníctvom viac ako 3000 predajných miest. 

Sťažovateľ poukazuje na aktuálny stav chráneného označenia Levi´s s tým, že ide podľa neho 

o prvú voľbu nových priekopníkov: umelcov, hudobníkov, módnych ikon, športovcov, 

podnikateľov, aktivistov a dokonca aj prezidentov. Taktiež poukazuje na popularitu značky 

argumentujúc radou kultových televíznych reklám oslavujúcich slobodný a nezávislý životný 

štýl – všetky odvysielané v českých médiách. 

(8) Sťažovateľ ďalej uvádza, že jeho práva na území Slovenskej republiky nepriamo vyplývajú 

z kultúry Tuzexov počas obdobia „socializmu“, ako aj mnohých aktuálne otvorených 

predajných centier po celom území SR, ktoré dlhodobo predávajú oblečenie označené jeho 

značkou (LEVI´S/LEVI STRAUSS). Ďalej uvádza rozsiahly zoznam e-shopov, ktoré jeho 

produkty predávajú, okrem iného About you, ERMAAN, Answear a ďalšie, ktoré pôsobia na 

slovenskom trhu. 

(9) Svoje právo k chránenému označeniu priamo zakladá Sťažovateľ na viacerých ochranných 

známkach, a to ochranných známkach Európskej únie (slovných) s platnosťou na území SR: 

„LEVI´S“ pre triedy 14, 16, 18, 25, 35, 40 s právom prednosti ku dňu 1.4.1996, č. 000033159, 

„LEVI´S“ pre triedy 9, 24 s právom prednosti ku dňu 21.11.2005, č. 005701776, „LEVI´S“ pre 

triedy 3 s právom prednosti ku dňu 21.11.2005, č. 004732491. Ďalej poukazoval aj na národné 

ochranné známky obrazové so slovným prvkom „LEVI“ pre triedy 0, 18, 25 prihlásenú v Úrade 

priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej aj „ÚPV SR“) s právom prednosti ku 

dňu 18.1.1988, č. 167436, ochrannú známku so slovným prvkom „LEVI“ (OZSR) pre triedy 0, 

18, 25 prihlásenou pod ÚPV SR s právom prednosti ku dňu 18.1.1988, č. 167437, ochrannú 

známku so slovným prvkom „LEVI“, pre triedu 35 prihlásenú pod ÚPV SR s právom prednosti 

ku dňu 31.10.2000, č. 198726, ochrannú známku so slovným prvkom „LEVI“ pre triedu 25 

prihlásenú pod ÚPV SR s právom prednosti ku dňu 12.5.1967, č. 157443, ochrannú známku so 

slovným prvkom „LEVI“ pre triedu 25 prihlásenú pod ÚPV SR s právom prednosti ku dňu 

9.11.1972, č. 161472, ochrannú známku so slovným prvkom „LEVI“ pre triedu 25 prihlásenú 

pod ÚPV SR s právom prednosti ku dňu 1.11.1977, č. 163965 a ochrannú známku Európskej 

Únie „LEVI STRAUSS“, obsahujúcu slovný prvok „LEVI“ pre triedy 14, 18, 25 s právom 

prednosti ku dňu 6.4.1998, č. 000789701. Ďalej uvádzal, že existujú ďalšie desiatky ochranných 

známok EÚ, ako aj národných a medzinárodných, ktoré majú v sebe slovný prvok „LEVI“. 

Sťažovateľ uvádza, že na svoju aktivitu používa aj doménu levi.com, ktorá obsahuje chránené 
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označenie „LEVI“, ktorá bola registrovaná ku dňu 24.8.1994. Taktiež je chránené označenie 

súčasťou obchodného mena Sťažovateľa LEVI STRAUSS & CO. 

(10) Sťažovateľ v Návrhu uvádza, že dňa 2.2.2017 zaregistroval Držiteľ JK Management 

s.r.o. doménu levi.sk. Držiteľ je podľa tvrdení Sťažovateľa držiteľom aj iných doménových 

mien s rôznou tematikou. 

(11) Sťažovateľ sa domáha podľa čl. 3.5.2 Pravidiel ADR prevodu Domény levi.sk. Pričom 

Sťažovateľ uvádza, že podľa čl. 3.2 Pravidiel ADR je možné skutočnosť podľa čl. 3.1.3 písm. 

a) považovať za preukázanú už podaním návrhu, pokiaľ Držiteľ nepreukáže opak. 

(12) Sťažovateľ tvrdí, že mu prináležia práva k ochrannému označeniu „LEVI“ a k slovným a 

grafickým ochranným známkam v znení uvedenom vyššie. Podľa tvrdenia Sťažovateľa sú tieto 

chránenými označeniami v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR. 

(13) Sťažovateľ uvádza, že Doména nie je používaná a neobsahuje žiadny zvláštny 

a samostatný obsah. Dlhodobo (podľa dôkazov predložených vo forme notárskych zápisov 

z vyhľadávania levi.sk) pri zadaní adresy Sťažovateľ tvrdí, že sa na stránke levi.sk objaví 

tabuľka s nápisom „Prebieha presmerovanie“ a následne sa zobrazí stránka s adresou 

zlavy.odpadnes.sk. Sťažovateľ poukazuje na fakt, že na stránke zlavy.odpadnes.sk sa po 

presmerovaní objaví podstránka zlavy.odpadnes.sk/moda. Tým Sťažovateľ namieta, že ide 

o priamu konkurenčnú činnosť zo strany Držiteľa. Sťažovateľ taktiež uvádza, že Držiteľ je 

vlastníkom 272 rôznych domén, medzi nimi gucci.sk a edox.sk. Po návšteve týchto domén je 

užívateľ taktiež presmerovaný na príslušný sortiment v rámci webovej stránky 

zlavy.odpadnes.sk. Pri doméne gucci.sk dokonca ponúka produkty priamo pod značkou 

„GUCCI“. 

(14) Sťažovateľ po právnej stránke namieta, že v zmysle čl. 3 Pravidiel ADR je doména levi.sk 

zhodná, resp. podobná s jeho chráneným označením, a to „LEVI“, „LEVI STRAUSS“ a 

„LEVI´S“. Taktiež Sťažovateľ má za to, že slovo „LEVI“ je v prípadoch niektorých ochranných 

známok, ktoré vlastní súčasťou znenia slovnej ochrannej známky „LEVI´S“, s tým, že sú 

doplnené o znak „´S“ ako privlastňovací znak z anglického jazyka. Označenie „LEVI“ je 

súčasťou aj obrazových ochranných známok ako prvok ich vyobrazenia. Taktiež podľa 

Sťažovateľa existuje jeho chránené označenie aj vo forme ním užívanej domény levi.com ako 

aj obchodného mena LEVI STRAUSS & CO. Taktiež uvádza, že tieto chránené označenia 

majú dobré meno v rámci relevantnej časti verejnosti. Argumentuje predovšetkým množstvom 

predajní v jednotlivých krajinách, ako aj rozsiahlym počtom predajní na území Slovenskej 

republiky, a to internetových obchodov aj kamenných predajní. 

(15) Sťažovateľ k pravdepodobnosti zámeny uvádza, že vyvíja celosvetové úsilie k ochrane 

chráneného označenia „Levi“, a to aj vo forme „Levi´s“ s tým, že „´s“ predstavuje 

privlastňovací prvok z anglického jazyka. Meno „LEVI“ prestavuje meno pôvodného 

zakladateľa spoločnosti, a taktiež je rozlišovacím prvkom spoločnosti voči ostatným 

spoločnostiam v danej oblasti. Slovo „Levi´s“ sa podľa Sťažovateľa užíva aj v bežnom jazyku 
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napríklad „Levi´s jeans“ – Leviho džínsy. Sťažovateľ znovu uvádza, že jeho právo 

k chránenému označeniu „LEVI“ trvá už na území Slovenskej republiky dlhšie ako 50 rokov, 

pričom jedna z registrácií bola uskutočnená už v roku 1967. Z vizuálneho hľadiska Sťažovateľ 

konštatuje zhodnosť označenia „LEVI“ s doménou levi.sk, pričom slovné označenie „LEVI´S“ 

a „LEVI STRAUSS“ (OZ EÚ a iné) považuje za podobné s predmetnou Doménou levi.sk.  

(16) Sťažovateľ tvrdí, že v danom prípade je naplnená podmienka nedostatku dobrej viery 

podľa čl. 3.4.4. Pravidiel ADR, najmä preto, že ide o automatické presmerovanie na stránky 

konkurenčnej spoločnosti voči Sťažovateľovi. Má za to, že ide o typický prejav tzv. 

cybersquattingu, kedy Držiteľ využíva dobrú povesť a známosť označení „LEVI“ k vlastnému 

prospechu a prilákaniu zákazníkov v postavení priemerných spotrebiteľov vyhľadávajúcich 

označenie „LEVI“ na svoju konkurenčnú internetovú stránku zlavy.odpadnes.sk/moda. 

S takýmto použitím však Sťažovateľ podľa vlastných tvrdení nikdy nesúhlasil. Tu Sťažovateľ 

ďalej uvádza, že takýmto konaním mu Držiteľ zhoršuje pozíciu v hospodárskej súťaži 

a spôsobuje mu ujmu tým, že mu znemožňuje užívanie chráneného označenia v Slovenskej 

republike v prostredí internetu. 

(17) Sťažovateľ ďalej uvádza, že Držiteľ si doménu registroval v zmysle čl. 3.4.2. Pravidiel 

ADR s cieľom zabrániť mu v jej používaní a riadne ju neužíval viac ako 2 roky. Vychádza 

z údajov https://whois.sk-nic.sk/, podľa ktorých bola doména levi.sk registrovaná Držiteľom 

dňa 2.2.2017, pričom ten ju riadne nevyužíval. Sťažovateľ uvádza, že doména neobsahuje 

žiaden obsah, ide len o doménu s presmerovaním na stránky Držiteľa v konkurenčnej oblasti. 

Ďalej poukazuje aj na fakt, že u množstva Držiteľom registrovaných domén dochádza 

k presmerovaniu na konkurenčnú, resp. inú stránku; je tomu tak aj napríklad v prípade domény 

katastralnyurad.sk. Sťažovateľ teda v zhrnutí uvádza, že Doména nebola registrovaná, 

získaná a používaná v dobrej viere.  

(18) Sťažovateľ má za to, že boli preukázané podmienky čl. 3.4.2 písm. b) a 3.4.4 Pravidiel 

ADR tým, že Držiteľ konal v zlej viere, keď si registroval doménové meno, ktoré kopíruje 

označenie zhodné s označením Sťažovateľa, a to ako priamy konkurent Sťažovateľa a navyše 

automatizovaným presmerovaním za účelom získania neoprávneného zisku parazitoval na 

vybudovanej povesti značky „LEVI“, resp. „LEVI´S“, ktorou disponuje Sťažovateľ. 

 

Obrana Držiteľa 

(19) Držiteľ sa k Návrhu nevyjadril. 

 

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR a príslušných právnych predpisov 

(20) 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, 
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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]. 

(21) 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. 

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

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

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

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

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

pseudonymu alebo všeobecne známej prezývke fyzickej osoby alebo názvu chráneného 

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

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

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

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

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

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

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

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

pravidiel. 

(23) 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, 
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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). 

(24) 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 

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

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

Doménou Držiteľa a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámeny (okrem 

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

získaná bez toho, aby mal súčasný Držiteľ k Doméne, respektíve Chránenému označeniu, právo 

alebo legitímny záujem a zároveň (cb) nebola zaregistrovaná, získaná a používaná v dobrej 

viere. 

 

Preukázanie existencie Chráneného označenia 
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(26) V prvom rade je nutné zistiť a overiť, 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. 

(27) Sťažovateľ v Návrhu poukázal na nasledujúce ochranné známky: slovnú ochrannú známku 

Európskej únie „LEVI´S“ s právom prednosti ku dňu 1.4.1996, č. 000033159, slovnú ochrannú 

známku Európskej únie „LEVI´S“ s právom prednosti ku dňu 21.11.2005, č. 005701776, 

slovnú ochrannú známku Európskej únie „LEVI´S“ s právom prednosti ku dňu 21.11.2005, č. 

004732491, ochrannú známku ÚPV SR „LEVI´S“ s právom prednosti ku dňu 18.1.1988, č. 

167436, ochrannú známku ÚPV SR „LEVI´S“  s právom prednosti ku dňu 18.1.1988, č. 

167437, ochrannú známku ÚPV SR „LEVI´S“  s právom prednosti ku dňu 31.10.2000, č. 

198726, ochrannú známku ÚPV SR „LEVI´S“ s právom prednosti ku dňu 12.5.1967, č. 157443, 

ochrannú známku ÚPV SR „LEVI´S“ s právom prednosti ku dňu 9.11.1972, č. 161472, 

ochrannú známku ÚPV SR „LEVI STRAUSS“ s právom prednosti ku dňu 1.11.1977, č. 

163965, slovnú ochrannú známku Európskej únie „LEVI STRAUSS“ s právom prednosti ku 

dňu 6.4.1998, č. 000789701. 

(28) Pre ustálenia slovného označenia ako Chráneného označenia podľa Čl. 2.6. Pravidiel ADR 

je možné aplikovať zapísané ochranné známky, pretože všetky uvádzané ochranné známky 

majú platnosť aj na území Slovenskej republiky. Z daného dôvodu sa považuje podmienka 

existencie chráneného označenia „LEVI´S“, resp. „LEVI STRAUSS“ preukázaná. 

 

Zhodné alebo podobné označenie 

(29) V druhom kroku je nutné posúdiť, či je Doména levi.sk zhodná alebo podobná 

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

(30) Vo vzťahu k zhodnosti Domény levi.sk vo vzťahu k Chránenému označeniu je potrebné 

uviesť, že platí úzus, 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)]. 

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

podobnosti Chráneného označenia, ktorým je ochranná známka, 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 
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(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. 

(32) Čo sa týka úrovne pozornosti príslušnej skupiny verejnosti na účely celkového posúdenia 

pravdepodobnosti zámeny, priemerný spotrebiteľ predmetných výrobkov má byť považovaný 

za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Treba takisto zohľadniť 

skutočnosť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od 

kategórie predmetných výrobkov alebo služieb [rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. februára 

2007, Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Zb. s. II‑449, bod 42 a 

tam citovaná judikatúru]. 

(33) 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). 

(34) V nadväznosti na uvedené je potrebné konštatovať, že priemerným spotrebiteľom je v 

tomto prípade široká verejnosť ako taká, ktorá však daným výrobkom venuje zvýšenú 

pozornosť. Z hľadiska geografického vymedzenia je potrebné uvažovať o priemernom 

celoslovenskom spotrebiteľovi. 

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

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

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

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

(36) Porovnaním reťazca znakov tvoriacich Doménu „levi.sk“ s ochrannými známkami 

„LEVI´S“ a „LEVI STRAUSS“, ktoré predstavujú Chránené označenie, je možné konštatovať, 

že z pohľadu priemerného spotrebiteľa nejde o zhodné označenia. Preto je potrebné skúmať 

podobnosť chráneného označenia s doménou levi.sk. 

(37) 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. 

(38) Odhliadnuc od znakov „.sk“ na konci reťazca tvoriaceho Doménu je doména levi.sk 

v porovnaní s Chráneným označením „LEVI´S“ slovom skráteným o príponu „´S“, ktorá 

v anglickom jazyku symbolizuje spojenie s daným slovom, prívlastok. Čo sa týka Chráneného 

označenia „LEVI STRAUSS“ je možné konštatovať, že ide o jeho prvú časť, teda tú časť, ktorá 

bude výraznejšie vnímanou z pohľadu spotrebiteľa na dané Chránené označenie. Prídavok 
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gramatického slovného nástroja, akým je v angličtine prípona „´S“ nie je sám o sebe spôsobilý 

dosiahnuť taký rozdiel medzi Chráneným označením a doménou, že by nebolo možné ich 

označiť ako podobné. Tu je možné uviesť podporne aj rozhodnutie Úradu EUIPO o námietkach 

B 3 080 285, vo veci Levi Strauss & Co proti Shenzen Jiuchangxin Technology Co., Ltd., kde 

bola zamietnutá prihláška ochrannej známky „Levifun“ okrem iného aj z dôvodu konštatovanej 

podobnosti medzi označeniami „LEVI´S“ a „Levifun“. Úrad EUIPO sa v danej otázke rozsiahle 

vyjadroval aj k ochrane označenia „LEVI“ zhodne s názorom Sťažovateľa v návrhu, čo sa týka 

jeho vyvodenia zo znenia ochranných známok „LEVI´S“ a „LEVI STRAUSS“. 

(39) Vizuálne porovnanie predmetných slovných prvkov sa líši len v tom, že slovný prvok 

Chráneného označenia je tvorený veľkými písmenami. Pri porovnávaní kolidujúcich slovných 

označení pritom platí, že rozdiely spočívajúce v použití veľkých a malých písmenách nemajú 

význam (rozsudok SD EÚ vo veci T-66/11 BABIDU, bod 57). 

(40) Doména levi.sk je tak podobná s Chráneným označením „LEVI´S“ a „LEVI STRAUSS“, 

ako aj ich súčasťou „LEVI“. 

 

Pravdepodobnosť zámeny alebo dobré meno/povesť 

(41) 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). Sťažovateľ navrhoval posúdiť dobré meno jeho 

Chráneného označenia podľa č. 3.8 Pravidiel ADR. 

(42) Pokiaľ ide konkrétne o dobré meno, treba pripomenúť, že ochranná známka ho požíva, ak 

je na podstatnej časti relevantného územia známa značnej časti verejnosti, ktorá je dotknutá 

označenými tovarmi alebo službami. V tejto súvislosti sa musia pri posudzovaní tejto 

podmienky zohľadniť najmä podiel, ktorý ochranná známka ovláda na trhu, intenzita, 

zemepisný rozsah a dĺžka používania tejto ochrannej známky, ako aj výška investícií 

vynaložených podnikom na jej propagáciu (rozsudok z 28. júna 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 

P, EU:C:2018:509, body 55 a 56, ako aj citovaná judikatúra). 

(43) Sťažovateľ uvádzal, že jeho Chránené označenie je využívané vo viac ako 110 krajinách 

vo viac ako 3000 predajných miestach. Taktiež poukazoval na dĺžku pôsobenia na trhu, ktoré 

datuje spätne až do roku 1873. Je potrebné uviesť, že celosvetové dobré meno nemusí 

nevyhnutne znamenať dobré meno pre územie Slovenskej republiky. 

(44) Sťažovateľ uvádza, že džínsy, najmä džínsy kultovej značky LEVI, boli po celé obdobie 

tzv. „Socializmu" na území bývalého Československa v období II. polovice 20 storočia 

považované podstatnou časťou obyvateľov za symbol slobody, slobodného a nezávislého 

západného životného štýlu, čo spravilo značku LEVI veľmi populárnou medzi ľuďmi.  

Sťažovateľ ďalej uvádza, že svoje produkty predáva prostredníctvom kamenných predajní ako 

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 11 z 13 
 

sú OC Europa v Banskej Bystrici, OC Aupark v Žiline, OC Optima v Košiciach, OC Aupark 

v Košiciach, OC Laugaricio v Trenčíne, OC Central v Bratislave, OC VIVO v Bratislave, OC 

Bory Mall v Bratislave, OC Mirage v Žiline, OC Mlyny v Nitre, OC Centro v Nitre, OC City 

Arena v Trnave, OC Korzo v Prievidzi, OC Tulip v Martine. Ďalej Sťažovateľ poukazoval na 

predaj prostredníctvom internetových obchodov About You, ERMAAN, Answear, Rezzident, 

Sportisimo, Urban Store, Queens, Eobuv, Bibloo, Freshlabels, Zoot, Spartoo, čo aj náležite 

preukázal. Navyše, Sťažovateľ uvádza, že v strategickom prieskume EUROMONITOR 

INTERNATIONAL je druhým najväčším predajcom značkového džínsového oblečenia vo 

východnej Európe, kde patrí aj Slovenská republika. Taktiež Sťažovateľ preukázal rozsiahle 

historické využitie tovarov pod jeho Chráneným označením, a to viacerými osobnosťami, 

kultúrami, spoločenskými udalosťami. Rovnako tak poukázal aj na zmienky Chráneného 

označenia v knihe Jeans Story od autora Michala Petrova, či na reklamné spoty na internete 

a na televíznych staniciach v SR a ČR.   

(45) Podľa Metodiky konania – Ochranné známky (ÚPV SR) má Ochranná známka 

predovšetkým vtedy dobré meno, keď má veľmi výrazný a presvedčivý imidž, ktorý u 

spotrebiteľa vyvoláva predstavu pozitívnej osobitosti tovaru. Dané skutočnosti boli v konaní 

dostatočne preukázané Sťažovateľom. 

(46) Dobre meno Chráneného označenia podporuje aj samotná skutočnosť, že Sťažovateľ má 

už viac ako 50 rokov pre územie Slovenskej republiky registrovanú ochrannú známku 

Chráneného označenia. 

(47) V nadväznosti na všetky vyššie uvedené skutočnosti má Expert za preukázané, že 

Chránené označenie má v relevantnej časti verejnosti dobré meno (čl. 3.8 Pravidiel ADR). 

V nadväznosti na toto konštatovanie tak nie je ďalej potrebné skúmať pravdepodobnosť 

zámeny.  

 

Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu 

(48) 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. 

(49) V prejednávanom spore Držiteľ nereagoval. Z tohto dôvodu je táto podmienka splnená. 

 

Nedostatok dobrej viery 

(50) 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. 
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(51) Vo vzťahu k výkladu ustanovenia bodu 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR je možné odkázať 

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

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

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

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

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

je ju možné jednoducho konvalidovať následným správaním. Pred 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.“ 

(52) 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“). 

(53)  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 Súdneho 

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

V  prejednávanom prípade je nepochybné, že Držiteľ vedel alebo mohol vedieť, že Sťažovateľ 

používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary/služby, čo by 

mohlo viesť k pravdepodobnosti zámeny. 

(54) Pravidlá ADR v čl. 3.4 obsahujú demonštratívny výpočet situácií, kedy Expert môže mať 

za to, že u Držiteľa existuje nedostatok dobrej viery. Jednou z týchto situácii je aj skutočnosť, 

že Doména bola zaregistrovaná alebo získaná s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť 

Chránené označenie v rámci zodpovedajúcej Domény, a zároveň ak 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) a skutočnosť, 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 online 

zdroj v sieti Internet Držiteľa alebo tretej osoby. (čl. 3.4.4 Pravidiel ADR). 

(55) V prvom rade je potrebné uviesť, že Držiteľ Doménu riadne nevyužíval od času jej 

registrácie, dňa 2.2.2017. Za splnenie podmienky riadneho využívania Domény nemožno 

považovať prázdnu Doménu s okamžitým presmerovaním na konkurenčnú webovú stránku. 

Samotné presmerovanie totiž svedčí o tom, že Držiteľ reálne danú Doménu sám nepotrebuje, 

len potrebuje pritiahnuť cez Doménu pozornosť na doménu, na ktorú smeruje presmerovanie. 

Sťažovateľ okrem iného v návrhu uvádza, že okrem daného presmerovania na Doméne levi.sk 

neprebiehali žiadne zmeny ani nebola inak vyvíjaná činnosť Držiteľa v súvislosti s danou 
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Doménou. Z daného vyplýva, že Držiteľ Doménu skutočne nevyužíval v období 2 rokov odo 

dňa jej registrácie alebo od 1.9.2017 podľa toho, čo nastalo neskôr.  

(56) Za jeden z relevantných faktorov pri posudzovaní aspektu dobrej viery 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 Súdneho dvora EÚ vo veci C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli 

z 11. júna 2009, bod 53). V  prejednávanom prípade je nepochybné, že Držiteľ vedel, že 

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

čo by mohlo viesť k pravdepodobnosti zámeny, keďže doména levi.sk bola priamo 

presmerovaná na stránku zlavy.odpadnes.sk/moda, teda na sekciu „módy“, ktorá priamo 

súvisí s Chráneným označením,  kde tretia osoba (držiteľ domény odpadnes.sk), alebo Držiteľ 

(ktorý je podľa stránky whois.sk-nic.sk registrátorom danej domény) sám predáva produkty 

konkurenčného charakteru k činnosti Sťažovateľa. Ide predovšetkým o módne oblečenie 

a podobné doplnky. Tento zámer Držiteľa podporuje aj držba iných domén známych značiek, 

na ktorých funguje presmerovanie obdobne. 

(57) Takéto presmerovanie Domény na inú doménu, adresu, ktorou je 

zlavy.odpadnes.sk/moda predstavuje preto naplnenie jednej z osobitných skutkových podstát 

uvedenej v čl. 3.4.4 Pravidiel ADR.  

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

označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva, (b) Doména držiteľa má dobré 

meno v relevantnej časti verejnosti (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 levi.sk sa prevádza na Sťažovateľa. 

 

Expert:  JUDr. Ľubomír Lukič 

Dátum:  22.01.2021 
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