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 Číslo konania: 36/2022 

 

Odborné rozhodnutie Experta 

podľa čl. 4 Pravidiel ADR 

a § 17 Rokovacieho poriadku 

 

 

Sťažovateľ:   Arla Foods amba 

Sonderhoj 14 

8260 Viby J, Dánsko 

 

Zástupca sťažovateľa: Všetečka Zelený Švorčík a partneři, advokátska a patentová 

kancelária 

Hálkova 2, 120 00 Praha 2, Česká republika 

 

Držiteľ:   [anonymizované] 

[anonymizované] 

635 00 Brno, Česká republika 

 

Zástupca držiteľa:  - 

Doména: arla.sk 

Kľúčové slová: zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; neexistencia 

práva alebo legitímneho záujmu; nedostatok dobrej viery; 

opakované nekalé jednanie; geo-targeting; affiliate marketing. 

 

Zhrnutie: 

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

zásahu do svojich práv z ochrannej známky „ARLA“ s účinkami aj v Slovenskej republike. 

Doména bola v čase podania návrhu používaná a to s využitím geo-targetingu presmerovaním 

na affiliate webové stránky. Expert konštatoval zhodnosť Chráneného označenia s Doménou  

a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo ani legitímny záujem  

k Doméne neboli Držiteľom preukázané, najmä pre nedostatok dobromyseľnosti na strane 

Držiteľa. Sťažovateľ dostatočne preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní 

Domény Držiteľom, konkrétne Doména bola používaná s cieľom dosiahnutia neoprávneného 
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zisku (provízie z affiliate webových stránok) tým, že v dôsledku pravdepodobnosti zámeny 

medzi Doménou a Chráneným označením priťahuje používateľov na webové sídlo alebo iný 

on-line zdroj v sieti Internet tretej osoby (prevádzkovateľov affiliate webových stránok). 

Zároveň bolo preukázané aj získanie Domény s cieľom zabrániť Sťažovateľovi použiť 

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

nekalého jednania opakovane, pričom všetky okolnosti nasvedčujú tomu, že ide o tzv. domain 

grabbing. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR 

Expert návrhu v celom rozsahu vyhovel. 

 

Procesná situácia 

(1) Návrhom podaným dňa 04.02.2022 (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 arla.sk 

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

Centru ADR uhradený dňa 09.02.2022. Sťažovateľ spolu s Návrhom požiadal  

o zablokovanie Domény podľa článku 4.6.1 Pravidiel ADR, čomu spoločnosť SK-NIC, a.s. dňa 

10.02.2022 vyhovela. 

(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 dňa 27.02.2022. Vo svojom vyjadrení požiadal o zamietnutie 

Návrhu Sťažovateľa v plnom rozsahu. 

(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 17.03.2022. 

 

Tvrdenia Sťažovateľa 

(6) Sťažovateľ v Návrhu uviedol, že je dánskym družstvom, ktorého história siaha až do  

80-tych rokov 19. storočia a je popredným svetovým obchodníkom s mliečnymi výrobkami pod 

označením „ARLA“. Sťažovateľ predložil výpis z centrálneho dánskeho registra (CVR).  

(7) Sťažovateľ ďalej v Návrhu tvrdí, že je majiteľom: 

a. slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 1520899 „ARLA“ s dátumom 

práva prednosti 01.10.1999, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 5 

a 29 medzinárodného triedenia; na preukázanie tohto tvrdenia Sťažovateľ 

predložil výpis z databázy ochranných známok vedenej EUIPO. 
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b. slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 731917 „ARLA“ s dátumom práva 

prednosti 01.10.1999 a s vyznačením - okrem iného - pre Európsku úniu, ktorá 

je zapísaná pre tovary a služby v triedach 5 a 29 medzinárodného triedenia; na 

preukázanie tohto tvrdenia Sťažovateľ predložil výpis z databázy Madrid 

Monitor vedenej WIPO. 

c. obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 990596 (v nižšie vyobrazenom 

prevedení) s dátumom práva prednosti 21.05.2008 a s vyznačením - okrem 

iného - pre Európsku úniu, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 5 a 29 

medzinárodného triedenia; na preukázanie tohto tvrdenia Sťažovateľ predložil 

výpis z databázy Madrid Monitor vedenej WIPO. 

  

(8) Podľa Sťažovateľa Doména sa skladá z prvkov „arla“ a „sk“, pričom prvok nesúci 

rozlišovaciu spôsobilosť „arla“ je zhodný s ochrannou známkou ARLA a s obchodným menom 

Sťažovateľa. Prípona „.sk“ je obligatórnou náležitosťou každej domény najvyššej úrovne, ktorá 

identifikuje štát registrácie domény, v prípade Domény Slovensko, a preto nemá rozlišovaciu 

spôsobilosť a je bezpredmetná pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny. Podľa Sťažovateľa 

bola Doména registrovaná dňa 23.01.2020, teda o viac než 20 rokov neskôr ako je dátum 

prednosti ochrannej známky ARLA a dátum registrácie obchodného mena Sťažovateľa. 

(9) V Návrhu Sťažovateľ poukázal na skutočnosť, že Doména je nastavená tak, že obsah, 

ktorý sa užívateľovi internetu zobrazí po jej zadaní do webového prehliadača, je závislý na 

lokalite, z ktorej na ňu užívateľ internetu vstupuje (tzv. „geo-targeting“). Pri vstupe na Doménu 

z IP adries nachádzajúcich sa na území 21 rôznych štátov EÚ (v ktorých sú ochranné známky 

ARLA taktiež platné), sa užívateľovi zobrazia webové stránky v dánčine. Tieto webstránky 

obsahujú tzv. „affiliate odkazy“ na rôzne dánske webové stránky (.dk), ktoré ponúkajú na predaj 

rôzne výrobky vrátane doplnkov stravy vo forme vitamínov a minerálov, teda zhodné alebo 

podobné výrobky, pre ktoré sú zapísané ochranné známky ARLA. Sťažovateľ predložil ako 

dôkaz video snímajúce obrazovku užívateľa s viditeľným kurzorom pri jednotlivých preklikoch 

z Domény, kde v reťazci znakov objavuje aj „affiliate“. 

(10) Sťažovateľ uvádza, že aplikovanie tzv. „geo-targetingu“ vyplýva z toho, že pri vstupe na 

Doménu z územia Slovenska je užívateľ internetu automaticky presmerovaný na webové 

stránky www.rvplast.sk. Tie sú prevádzkované spoločnosťou RV plast s. r. o., IČO: 44 400 578, 

so sídlom Šarišské Sokolovce 126, Slovensko. Z verejne dostupných zdrojov nevyplýva žiadna 

spojitosť medzi Držiteľom a touto spoločnosťou. 

(11) Podľa Sťažovateľa Držiteľ minimálne vo vzťahu k 21 členským štátom EÚ používa 
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Doménu pre to, aby jeho návštevníci pomocou tzv. „affiliate odkazov“ presmeroval na webové 

stránky a potom získal províziu z ich nákupov uskutočnených na týchto affiliate webových 

stránkach, ktoré sú v dánčine. Podľa Sťažovateľa tak Držiteľ cieli na dánsku verejnosť, teda na 

verejnosť krajiny, kde má Sťažovateľ sídlo a kde sú ochranné známky ARLA taktiež platné. 

(12) Sťažovateľ poukázal na rozhodnutie Arbitrážneho a mediačného centra WIPO zo 

14.04.2016 v prípade č. DCO2016-0012 vydaného na základe pravidiel UDRP, ktoré sú 

podobné Pravidlám ADR. Ide o rozhodnutie vo veci domény shop-mediamarket.co, ktorej 

prevod bol nariadený na základe skutočnosti, že používanie danej domény porušovalo práva 

sťažovateľa len pri prístupe z územia jednej krajiny (Talianska); predmetné rozhodnutie 

Arbitrážneho a mediačného centra WIPO zo 14.04.2016 v prípade č. DCO2016-0012 je 

dostupné tu: https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DCO2016-0012. 

(13) Sťažovateľ spomenul aj svoju predchádzajúcu komunikáciu s Držiteľom, najmä výzvu 

Sťažovateľa na zdržanie sa používania Domény a jej prevod na Sťažovateľa a odmietavú 

odpoveď Držiteľa, ktorá bola obsahovo podobná obrane Držiteľa, ako je popísaná nižšie. 

Držiteľ, navyše ponúkol Sťažovateľovi za odplatu presmerovanie Domény na konkrétne 

webové stránky. 

(14) Sťažovateľ upozornil, že Držiteľ má vo svojom portfóliu ešte celý rad ďalších domén .sk, 

ktoré sú zameniteľné s ochrannými známkami tretích osôb platných na území Slovenska a ktoré 

tiež zobrazujú zhodný obsah ako Doména pri prístupe z minimálne 21 členských krajín EÚ. 

Konkrétne ide o doménu altinget.sk zameniteľnú s ochrannou známkou EÚ č. 018362378 

„ALTINGET“, doménu barons.sk zameniteľnú s medzinárodnou ochrannou známkou  

č. 1558003 „BARONS“, doménu gyldendal.sk zameniteľnú s ochrannou známkou EÚ  

č. 003679966 „GYLDENDAL“ a doménu pricerunner.sk zameniteľnú s ochrannou známkou 

EÚ č. 3908531 „PRICERUNNER“. Tým je podľa Sťažovateľa potvrdené, že konanie Držiteľa 

vykazuje zreteľný vzorec (popísaný vyššie v bodoch 9 a 11 tohto rozhodnutia) a teda zlú vieru. 

(15) Sťažovateľ v Návrhu poukázal na § 8 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. 

o ochranných známkach (práva majiteľa ochrannej známky),  ďalej na § 44 ods. 1 Obchodného 

zákonníka (tzv. generálna klauzula nekalej súťaže) a tiež na § 48 Obchodného zákonníka 

(parazitovanie na povesti). Sťažovateľ nedal súhlas Držiteľovi na používanie ochrannej známky 

ARLA a obchodného mena „ARLA“ v Doméne. Dochádza tým k neoprávnenému ťaženiu 

z rozlišovacej spôsobilosti, jej dobrého mena a zo súťažných výkonov Sťažovateľa. 

(16) Sťažovateľ ďalej poukázal na články 3.6.1 a 3.6.2 Pravidiel registrácie domén .sk, ako aj 

na články 2.6, 3.1, 3.2 a 3.3 Pravidiel ADR. Podľa Sťažovateľa Doména je zhodná s ochrannou 

známkou ARLA a s obchodným menom Sťažovateľa, existuje pravdepodobnosť zámeny 

s Chráneným označením Sťažovateľa, pričom Držiteľ nemá právo či legitímny záujem 

k Doméne a registroval si ju v zlej viere. Poukázal tiež na to, že Doména nemá žiadne spojenie 

s činnosťou Sťažovateľa, nemá súhlas Sťažovateľa na používanie Chráneného označenia, 

nepoužíva Doménu v spojení s dobromyseľným ponúkaním tovarov či služieb a nie je ani 
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všeobecne známy pod Chráneným označením a Sťažovateľovi svedčí aj právo prednosti. Na 

preukázanie týchto tvrdení Sťažovateľ predložil snímku z webovej stránky na Doméne, rešerš 

na názov Držiteľa v známkových databázach (ÚPV SR, EUIPO, Madrid Monitor). 

(17) Podľa Sťažovateľa Držiteľ nekonal v dobrej viere pri registrácii Domény, nakoľko 

Sťažovateľovi svedčí právo prednosti a skoršieho poskytovania služieb pod označením 

„ARLA“, pri zadaní „arla“ do vyhľadávača Google sa zobrazované webové stránky vzťahujú 

výlučne na Sťažovateľa, Doména je zhodná s Chráneným označením, Sťažovateľ je pod 

Chráneným označením známy aj na sociálnej sieti Facebook. 

(18) V závere Návrhu Sťažovateľ poukázal aj na niektoré rozhodnutia slovenských súdov 

v doménových sporoch, ako aj na rozhodnutie Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 

10CbPv/4/2009 vo veci zdržania sa použitia označenia a prevodu domény s odôvodnením, že 

držiteľ domény bráni majiteľovi ochrannej známky propagovať svoje výrobky pod označením 

zodpovedajúcim jeho ochrannej známke. 

(19) Na základe vyššie uvedeného Sťažovateľ tvrdí, že Doména je zhodná so Chráneným 

označením v súlade s Pravidlami ADR. Sťažovateľ Návrh podal na základe čl. 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 čl. 3.1.3 

písm. b) Pravidiel ADR – Doména nebola získaná alebo používaná v dobrej viere. 

(20) 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 Doménou. 

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

a aby v zmysle čl. 6.2. Pravidiel ADR bola Doména arla.sk bezodplatne prevedená na 

Sťažovateľa. 

 

Obrana Držiteľa 

(22) Držiteľ vo svojom vyjadrení k Návrhu uviedol, že Doménu zaregistroval dňa 23.01.2020 

ako voľnú doménu. Vzhľadom na to, že doména nebola obsadená, Držiteľ nekontroloval 

ochranné známky a Doménu si zaregistroval pre súkromné využitie. Držiteľ považuje za 

zásadnú dĺžku domény, ktorá má celkom 4 znaky – tieto domény sa označujú ako typ LLLL. 

4-znakové domény môžu byť skrátenou verziou dlhšieho názvu a môžu mať teda mnoho 

využití. Podľa Držiteľa tiež existuje ešte minimálne jedna ochranná známka „ARLA“ (ID: 

362731) patriaca spoločnosti Arla Plast AB. 

(23) Podľa Držiteľa je zrejmé, že Sťažovateľ pravdepodobne nemá na Slovensku žiadne 

aktivity. Svoje tvrdenie zakladá na výsledkoch vyhľadávania cez prehliadač Google v zóne .sk, 

kde pri zadaní slova „arla“ sú výsledkami záznamy, ktoré nemajú spojitosť s aktivitami 

Sťažovateľa. 
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(24) Na základe uvedeného Držiteľ tvrdí, že množstvo rozličných druhov produktov 

nájdených prostredníctvom vyhľadávania svedčí o tom, že názov „arla“ je všeobecne 

používaným názvom. 

(25)  Držiteľ uvádza, že si Doménu zaregistroval v čase, kedy bola k dispozícii a využil plné 

právo k jej registrácii podľa Pravidiel registrácii domény .sk s tým, že ju plánoval využiť ako 

skrátený názov pripravovaného projektu. Poukázal pri tom na princíp „kto prv príde, doménu 

zaregistruje“, podľa ktorého je potrebné pre budúce projekty registrovať doménu s dostatočným 

predstihom. Podľa vlastných slov si bol Držiteľ pritom vedomý, že kvôli univerzálnosti 

Domény táto nemusí byť neskôr dostupná. 

(26) Držiteľ potvrdil, že došlo ku komunikácii so Sťažovateľom. Konštatoval, že si nie je 

vedomý porušenia ochrannej známky, pretože na Doméne nebol zdieľaný žiadny obsah týkajúci 

sa „Goods and Services“ zapísanej známky. 

(27) Podľa Držiteľa bola Doména pred začatím ADR zdieľaná v niektorých internetových 

zónach k zobrazovaniu cielených reklám. Držiteľ takéto presmerovanie považuje za bežné, 

dočasné využitie, ktoré Pravidlá registrácie domén nezakazujú. Po oboznámení sa s Návrhom 

sa Držiteľ rozhodol zrušiť presmerovanie Domény mimo zónu .sk. Držiteľ deklaroval, že nemá 

záujem poškodzovať Sťažovateľa. 

(28) Podľa Držiteľa nie je v kompetencii experta rozhodnúť, že Sťažovateľ má prednostné 

právo na Doménu, nakoľko existuje aj iná ochranná známka rovnakého znenia. Medzi 

Doménou  a Chráneným označením podľa Držiteľa nie je pravdepodobnosť zámeny, nakoľko 

ide o univerzálny názov používaný pre viac druhov služieb, produktov a skratiek. Navyše, 

v zóne .sk nemá Sťažovateľ aktivity, ktoré by mohli byť zamenené. Držiteľ plánuje použiť 

Doménu pre úplne inú oblasť.  

(29) Držiteľ sa odmietol vyjadriť k držaniu ďalších domén (pozri bod 14 tohto rozhodnutia), 

nakoľko podľa neho ich držanie nikto nezakazuje. 

 

Replika Sťažovateľa 

(30) Sťažovateľ vo svojej replike zo 07.03.2022 uviedol, že nesúhlasí s tvrdením Držiteľa, že 

názov „arla“ by bol všeobecný a že Sťažovateľ nemá na území Slovenska žiadne aktivity. 

Označenie „arla“ má rozlišovaciu spôsobilosť a je Chránené ochrannými známkami 

Sťažovateľa uvedenými v Návrhu (pozri bod 7 tohto rozhodnutia), ktoré s ohľadom na ich 

intenzívne a dlhodobé používanie majú zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť a stali sa pre 

Sťažovateľa a ním ponúkané výrobky príznačnými. Sťažovateľ pritom na území Slovenska 

obchodne pôsobí a jeho výrobky sú ponúkané na predaj, okrem iného prostredníctvom 

webových stránok www.mojbidfood.sk (doložený screenshot). V sieti Starbucks sú v ponuke 

chladené nápoje Sťažovateľa vyrábané a distribuované na základe licenčnej zmluvy so 

spoločnosťou Starbucks (doložené screenshoty z webovej stránky www.arla.com 

a www.starbuckschilled.com, SK verzia). Podľa Sťažovateľa z obchodnej činnosti na území 
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Slovenska dosiahol v roku 2019 hrubé tržby vo výške 883.000,- EUR a v roku 2020 vo výške 

908.000,- EUR. Sťažovateľ predložil aj snímky z webovej stránky www.agrobiznis.sk, na ktorú 

odkazuje Držiteľom spomenutý výsledok vyhľadávania v SK verzii vyhľadávača Google. 

(31) Ďalej Sťažovateľ vo svojej replike uviedol, že trvá na pravdepodobnosti zámeny 

s ohľadom aj na reklamované produkty affiliate web stránok (pozri bod 9 tohto rozhodnutia), 

pričom existencia ochrannej známky spoločnosti Arla Plast AB je irelevantná.  

 

Základné relevantné ustanovenia Pravidiel ADR 

(32) 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]. 

(33) 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 jej aplikácia nie je vylúčená ani pri iných označeniach. 

(34) 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, ak ich relevantné právo uznáva ako chránené statky. 

(35) 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 
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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). 

(36) 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 01.09.2017 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 

(37) 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. Tvrdenie v tomto zmysle je v Návrhu zahrnuté (pozri bod 19 tohto rozhodnutia). 
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Preukázanie existencie Chráneného označenia 

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

označeniu. Po preverení v známkovej databáze WIPO Madrid Monitor a EUIPO eSearch Plus 

som zistil - v súlade s tvrdeniami uvádzanými v Návrhu - že Sťažovateľ je majiteľom  

a. platnej slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 1520899 „ARLA“ 

s dátumom práva prednosti 01.10.1999, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 

1, 5, 29, 30, 31 a 32 medzinárodného triedenia. 

b. platnej slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 731917 „ARLA“ 

s dátumom práva prednosti 01.10.1999 a s vyznačením - okrem iného - pre 

Európsku úniu, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach v triedach 1, 5, 29, 30, 31 

a 32 medzinárodného triedenia. 

c. platnej obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 990596 (v nižšie 

vyobrazenom prevedení) s dátumom práva prednosti 21.05.2008  

a s vyznačením - okrem iného - pre Európsku úniu, ktorá je zapísaná pre tovary 

a služby v triedach 5 a 29 medzinárodného triedenia. 

  

Pre účely tohto rozhodnutia sa ako Chránené označenie kvalifikujú všetky tri vyššie uvedené 

ochranné známky Sťažovateľa a len kvôli zjednodušeniu testu podobnosti a pravdepodobnosti 

zámeny sa budem ďalej sústrediť primárne na obe slovné ochranné známky „ARLA“. Ochranné 

známky ako také sa považujú za typické Chránené označenie v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR. 

Mám tak za preukázané, že Sťažovateľ vlastní a vykonáva práva k Chránenému označeniu. 

(39) S prihliadnutím na skutočnosť, že dátum prednosti Chráneného označenia (01.10.1999) je 

skorší ako dátum prvej registrácie Domény (10.11.2010), aj ako dátum nadobudnutia súčasným 

Držiteľom (23.01.2020), a tiež na skutočnosť, že Chránené označenie má v súlade s príslušnou 

legislatívou účinky na území Slovenskej republiky, nepovažoval som za efektívne ďalej sa 

zaoberať prípadnými inými titulmi, z ktorých by Sťažovateľ mohol odvodzovať práva v tomto 

doménovom spore (obchodné meno), nakoľko by to na celkovom výsledku nič nezmenilo. 

 

Zhodné alebo podobné označenie 

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

označením, ku ktorému má alebo vykonáva Sťažovateľ práva. 
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(41) V rámci posudzovania zhodnosti/podobnosti je vždy nutné vychádzať z celkového dojmu 

porovnávaných označení, ktorým pôsobia na priemerného spotrebiteľa, pričom na celkový 

dojem majú vplyv najmä dominantné a rozlišovacie (dištinktívne) prvky. Priemerný spotrebiteľ 

je riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný (rozsudok SD EÚ vo veci C-210/96 Gut 

Springenheide a Tusky zo 16. júla 1998, bod 31). Má však len málokedy možnosť uskutočniť 

priame porovnanie oboch označení, musí sa spoliehať na nedokonalú predstavu, ktorú si 

uchoval v pamäti. Stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od 

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

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

(42) Vo vzťahu ku Chránenému označeniu, ktoré ťažiskovo súvisí najmä s potravinami, 

potravinárskymi výrobkami, látkami a doplnkami, možno konštatovať, že so zreteľom na 

povahu týchto tovarov je priemerným spotrebiteľom široká verejnosť ako taká. Z hľadiska 

geografického vymedzenia - s ohľadom na preukázaný geo-targeting, ako ďalej vysvetľujem - 

nie je možné priemerného spotrebiteľa obmedziť len na slovenskú verejnosť. 

(43) Chránené označenie tvorí výlučne slovný prvok „ARLA“. Porovnaním reťazca znakov 

tvoriacich Doménu „arla.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 

(44) 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. Sťažovateľ v Návrhu výslovne netvrdil, že by Chránené označenie 

malo mať v relevantnej časti verejnosti dobré meno alebo dobrú povesť, preto sme sa aplikáciou 

čl. 3.8 Pravidiel ADR nezaoberali. Sťažovateľ v Návrhu, resp. v replike spomína príznačnosť, 

tzn. zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť Chráneného označenia. Len pre úplnosť poznamenávam, 

že otázka zásahu do dobrého mena či dobrej povesti samotného Sťažovateľa, ktorá sa v Návrhu 

tiež spomína, má skôr význam z hľadiska posudzovania potenciálnych následkov konania 

Držiteľa pri používaní Domény, čomu sa venujem v časti o (ne)dobrej viere Držiteľa. 

(45) Pojem pravdepodobnosť zámeny je 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 
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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). 

(46) 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). 

(47) 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 čl. 3.1 Pravidiel ADR, hoci sa bežne uplatňuje.  

(48) Ako bolo konštatované v bode 43, v danom prípade vykazuje Doména zhodnosť 

s Chráneným označením. Doména sa v čase podania Návrhu verejne používala a to formou 

geo-targetingu, ako je preukázané Sťažovateľom (pozri body 9 až 11 tohto rozhodnutia) a ako 

aj potvrdil sám Držiteľ (pozri bod 27 tohto rozhodnutia), keď po podaní Návrhu presmerovanie 

Domény na tzv. affiliate webové stránky zrušil. Porovnaním tovarov ponúkaných na 

niektorých affiliate webových stránkach s tovarmi, pre ktoré je Chránené označenie 

zapísané ako ochranná známka (najmä tr. 5, 29 a 30), som zistil, že tu existuje určitý prienik 

a to minimálne vo vzťahu k doplnkom stravy (vitamíny, minerály), ako aj vo vzťahu ku káve, 

resp. kávovým výťažkom (extraktom), kde ide o zhodné alebo podobné tovary. 

(49) Ďalej treba uviesť, že Chránené označenie má priemernú inherentnú rozlišovaciu 

spôsobilosť, pretože jeho význam - či už posudzovaný v dánčine, angličtine alebo slovenčine 

- sám osebe je abstraktný vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je Chránené označenie zapísané ako 

ochranná známka. Snaha Držiteľa spochybniť rozlišovaciu spôsobilosť Chráneného označenia 

je potrebné odmietnuť, nakoľko je založená na hypotetických a nezrozumiteľných 

predpokladoch: nesúhlasím s východiskom, že na akúkoľvek 4-znaková doména (tzv. LLLL 

doména) je potrebné nahliadať ako na apriori všeobecnú, tzn. bez rozlišovacej spôsobilosti 

alebo ako na skratku. To jednoducho nezodpovedá realite, čoho potvrdením je značné množstvo 

4-znakových domén a im prislúchajúcich 4-znakových slovných ochranných známok 

registrovaných po celom svete. Argumentu Držiteľa, že Doména by mohla byť skratkou, vôbec 

nerozumiem, pretože Držiteľ neuvádza ani žiadne označenie, ktoré má byť údajne do podoby 
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Domény skrátené a navyše, vo všeobecnosti platí, že v zásade akýkoľvek reťazec znakov, či už 

4-znakový, menej znakový alebo viac znakový, môže byť skratkou nejakého dlhšieho 

označenia. Táto abstraktná potencialita „byť skratkou“ však nemá na rozlišovaciu spôsobilosť 

Domény vôbec žiadny vplyv. Pre úplnosť dopĺňam, že priemernú rozlišovaciu spôsobilosť má 

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

(50) 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 priemerní 

spotrebitelia si spájajú Chránené označenie s tovarmi Sťažovateľa. Som toho názoru, že 

na účely posúdenia zvýšenej miery rozlišovacej spôsobilosti (príznačnosti) je potrebné 

zohľadniť aj Držiteľom aj Sťažovateľom označené výsledky vyhľadávania „arla“ v Google 

vyhľadávači. S ohľadom na geo-targeting, ako je preukázaný Sťažovateľom (pozri body 9 až 

11 tohto rozhodnutia) a ako ho potvrdil sám Držiteľ (pozri bod 27 tohto rozhodnutia), nemožno 

výsledky vyhľadávania obmedzovať len na webové stránky zo Slovenska, ako sa pokúšal 

Držiteľ (pozri bod 23 tohto rozhodnutia). Sám som vyhľadávanie v Google vyhľadávači pre 

„arla“ zopakoval dňa 13.04.2022, pričom na prvej stránke výsledkov boli výlučne odkazy na 

produkty značky „ARLA“ tvoriacej Chránené označenie, resp. odkazy na Sťažovateľa; nešlo 

pritom o sponzorované odkazy (Google Ads), ale o prirodzené (organické) výsledky 

vyhľadávania. Až na druhej stránke vyhľadávania boli 2 odkazy na značku spoločnosti Arla 

Plast AB. S ohľadom aj na povahu doménového sporu - ktorý je vo svojej podstate viazaný na 

prostredie internetu - prikladám uvedeným výsledkom vyhľadávania v Google vyhľadávači 

určitú hodnotu aj pri posúdení zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti (príznačnosti) Chráneného 

označenia v prospech Sťažovateľa. Podčiarknuc vyššie uvedené, som presvedčený, že 

Chránené označenie má zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť. 

(51) Zhrnutím teda o pravdepodobnosti zámeny možno povedať, že: (1) Doména arla.sk je 

zhodná s Chráneným označením „ARLA“, (2) Chránené označenie „ARLA“ má zvýšenú 

rozlišovaciu spôsobilosť a (3) tovary ponúkané na niektorých affiliate webových stránkach, na 

ktoré je Doména presmerovaná formou tzv. geo-targetingu, sú zhodné alebo podobné s tovarmi, 

pre ktoré je Chránené označenie zapísané ako ochranná známka, to súhrnne vedie k záveru, že 

medzi Doménou a Chráneným označením existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle 

článku 3.1.2 Pravidiel ADR. 

 

Nedostatok práva alebo legitímneho záujmu 

(52) 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. 
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(53) Držiteľ nijakým spôsobom netvrdil ani nepreukazoval, že by mu k Doméne, respektíve 

Chránenému označeniu prináležalo nejaké právo alebo legitímny záujem. Tvrdenie Držiteľa, 

že Doména má predstavovať skratku jeho budúceho projektu (pozri bod 25 tohto rozhodnutia), 

považujem za nepreukázané a neurčité. Držiteľ vôbec nekonkretizoval, aký projekt na Doméne 

plánuje prevádzkovať, aký má byť jeho názov (so skratkou v podobe Domény) a preto toto jeho 

tvrdenie nemôžem vyhodnotiť v prospech Držiteľa. Držiteľovi nesvedčí ani žiadna zo situácií, 

ktoré sú príkladmo vymenované v čl. 3.3 Pravidiel ADR (pozri bod 35 tohto rozhodnutia). Je 

potrebné uviesť, že za iných okolností, ako sú preukázané v tomto konkrétnom prípade, najmä 

ak by nebolo tzv. geo-targetingu s presmerovaním na tzv. affiliate webové stránky, 

presmerovanie Domény pri prístupe zo slovenskej IP adresy na web stránku spoločnosti 

poskytujúcej tovary alebo služby označované Chráneným označením by som mohol považovať 

za splnenie legitímneho záujmu v zmysle čl. 3.3.2 Pravidiel ADR. Avšak v kontexte tohto 

prípadu musím klásť osobitný dôraz na dikciu spomínaného článku 3.3.2 Pravidiel ADR:   

„... v spojení s dobromyseľným ponúkaním tovarov a služieb“, podčiarkujúc požiadavku 

dobromyseľnosti. Táto požiadavka dobromyseľnosti sa podľa môjho názoru pritom 

nevzťahuje len na prevádzkovateľa web stránok https://www.rvplast.sk/, o ktorom 

nemám dôvod pochybovať, ale aj na samotného Držiteľa. Je to totiž práve Držiteľ, kto 

má presmerovanie Domény vo svojej výlučnej moci, čo napokon aj sám potvrdil (pozri bod 

27 tohto rozhodnutia). Pri zohľadnení skutočností, ktoré jednoznačne svedčia o nedostatku 

dobrej viery Držiteľa pri registrácií a používaní Domény (pozri časť nižšie), a keďže 

presmerovanie Domény považujem za jednu z foriem používania Domény, dobromyseľnosť 

Držiteľa v zmysle čl. 3.3.2 Pravidiel ADR je vylúčená. Z týchto dôvodov mám za to, že 

podmienka nedostatku práva alebo legitímneho záujmu je splnená. 

 

Nedostatok dobrej viery 

(54) 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 čl. 3.4.1 až 3.4.4 

Pravidiel ADR. Ak žiadna z nich nie je aplikovateľná, musí iným spôsobom preukázať, že 

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

(55) Vo vzťahu k výkladu čl. 3.1.3 písm. b) Pravidiel ADR je možné odkázať na vysvetlenie 

uvedené v odbornom rozhodnutí Panelu Expertov zo dňa 01.02.2018 v konaní č. 1/2017 Vogue, 

podľa ktorého platí: „Hoci z dikcie by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že ide o kumulatívnu 

podmienku, nie je tomu tak. V prvom rade, zaregistrovanie a získanie majú navzájom zásadný 

významový presah. V druhom rade, už demonštratívny výpočet poodhalí, že ak zlá viera raz 

preukázateľne existovala pri získaní domény (napr. 3.4.1 Pravidiel ADR), nie je ju možné 

jednoducho konvalidovať následným správaním. Pred Expertom preto stačí alternatívne 
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preukázať, že zaregistrovanie, získanie alebo používanie bolo vykonané v zlej viere.  

V mnohých prípadoch navyše striktné rozlišovanie jednotlivých fáz správania držiteľa nedáva 

dobrý zmysel“. 

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

taktiež odkázať na výklad Panelu Expertov v rozhodnutí zo dňa 01.02.2018 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“). 

(57) 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. 

(58) 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). 

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

túto skutočnosť preukázal. 

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

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

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

Sťažovateľovi patria práva ku Chránenému označeniu minimálne od roku 1999 (pozri bod 38 

tohto rozhodnutia), pričom Chránené označenie má zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť (pozri 

bod 50 tohto rozhodnutia). Tieto dve skutočnosti - časová prednosť a zvýšená rozlišovacia 

spôsobilosť - sami osebe síce nezakladajú prezumpciu o tom, že Držiteľ v čase registrácie 

Domény (23.01.2020) vedel alebo mohol vedieť o zhodnom Chránenom označení, i keď 

priestor na dobrú mieru Držiteľa pomerne výrazne zužujú. Až v spojení s ďalšími 

preukázanými skutočnosťami, tzv. geo-targeting s presmerovaním Domény na tzv. 

affiliate webové stránky (pozri body 9 až 13 tohto rozhodnutia), môžem konštatovať 

jednoznačné preukázanie nedostatku dobrej viery Držiteľa pri používaní Domény. Týmto 

spôsobom totiž zo strany Držiteľa dochádzalo k zneužívaniu Domény na nepoctivé účely 
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so zámerným cielením na dánskych spotrebiteľov pristupujúcich na Doménu z IP adries 

z územia vybraných 21 členských štátov EÚ mimo Slovenska (tzv. geo-targeting), pričom 

Držiteľ za takto realizované nákupy tovarov, vrátane konkurenčných tovarov (!), 

dostával províziu v nezistenej výške (tzv. affiliate web stránky). Podľa môjho názoru je 

nepochybné, že takéto používanie Domény predstavuje konanie v zlej Držiteľa a zároveň je 

naplnená jedna z príkladmo uvedených situácií zlej viery v zmysle čl. 3.4.4 Pravidiel ADR 

(pozri bod 36 tohto rozhodnutia). V tejto súvislosti ešte poznamenávam, že Pravidlá ADR 

a ani doterajšie odborné rozhodnutia expertov nijakým spôsobom nevylučujú, aby boli 

pri vyhodnocovaní otázky (ne)dobrej viery držiteľa zohľadnené aj také skutočnosti, ktoré 

sa prejavujú, resp. sú viditeľné len pri pristupovaní na Doménu z IP adresy mimo územia 

Slovenska. Dokonca už v rozhodnutí zo dňa 01.02.2018 v konaní č. 1/2017 Vogue - i keď 

v súvislosti s teritorialitou Chráneného označenia - Panel Expertov uviedol: „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“. 

(61) Ďalej som vzal do úvahy skutočnosť, na ktorú správne poukazoval Sťažovateľ, že Držiteľ 

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

a legitímneho záujmu k nej: altinget.sk, barons.sk, gyldendal.sk, pricerunner.sk (bod 14 tohto 

rozhodnutia). Napriek tomu, že nejde o judikované doménové spory, som toho názoru, že aj 

registrácia, resp. držba týchto domén Držiteľom svedčí o systematickom a hromadnom 

obsadzovaní potenciálne hodnotných domén s cieľom blokovať oprávneného majiteľa 

práv (tzv. domain grabbing) a to dokonca opätovne v spojení s tzv. geo-targetingom 

a opätovným cielením na dánskych spotrebiteľov. S ohľadom tak na všetky známe okolnosti 

je nanajvýš nepravdepodobné, že by mal Držiteľ súhlas majiteľa príslušných práv (najmä 

ochranných známok uvedených v bode 14 tohto rozhodnutia) na ich registráciu, resp. držbu. 

(62) Držiteľ teda naplnil skutkovú podstatu v zmysle čl. 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. 

(63) Do celkového obrazu konania v zlej viere zapadá aj ponuka Držiteľa uvedená v odpovedi 

Sťažovateľovi, že tento si môže u Držiteľa objednať službu presmerovania Domény na 

Sťažovateľom určené webové stránky. Bez ďalších podrobností, najmä údaja o cene za takúto 

službu, by však takáto ponuka sama osebe nebola dostatočným skutkovým základom na 

skonštatovanie nedostatku dobrej viery Držiteľa podľa čl. 3.4.1 Pravidiel ADR (pozri bod 36 

tohto rozhodnutia).   

(64) 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 
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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. 

 

Rozhodnutie vo veci samej 

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

Sťažovateľa. 

 

Expert: JUDr. Tomáš Klinka 

 

Dátum: 13.04.2022 
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