POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat
strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný výraz shodný
s jiným výrazem (částí slova), byly pro takové výrazy použity stejné znaky.

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
(Správce)

Rozhodnutí
§ 16 Řádu pro řešení sporů o domény .cz (Řád)

Případ č.:

00395

Čas podání Návrhu dle §2 písm. (p) Řádu:

2016-06-20 11:31:10

Správce sporu:

Lada Válková

Navrhovatel

Jméno / Název:

** - ***** ****** *******, **********

Oprávněný zástupce Navrhovatele

Jméno:

Odpůrce

Jméno / Název:

Oprávněný zástupce Odpůrce

Jméno:

******* ***

Sporné doménové jméno:

••••1

Další řízení

Shrnutí rozhodnutí:

Shrnutí rozhodnutí tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Navrhovatel je ******************** a dne **.**.**** byl ******************************. Na základě tohoto ************
vzniklo ******** ********* ********** *********** vystupující rovněž pod zkráceným označením „••••“. Na základě
***********************************, je pojem ******** ********* ********** *********** součástí právního řádu České
republiky jako organizační součást Navrhovatele.
Navrhovatel je rovněž vlastníkem ochranných známek „••••******** ********* ********** ***********“ č. ****** a
ochranných známek „••••“ č. ****** a č. ******.
Navrhovatel počal užívat označení „••••“ přinejmenším od **.**.****.
Odpůrce si zaregistroval doménové jméno „••••.cz“ dne **.**.**** prostřednictvím registrátora General
Registry s.r.o. Registrace je platná do **.**.****.
Odpůrce nikdy neprovozoval jakoukoliv prezentaci na adrese www.••••.cz a nenabízel zde zboží či služby.
Odpůrce několikrát oslovil Navrhovatele se žádostí o převod doménového jména na Navrhovatele. Tento
převod byl mimo jiné Odpůrci nabídnut za částku 200.000 Kč bez DPH.
Pravomoc Rozhodčího soudu je založena na základě čl. 3.3.1. Pravidel registrace doménových jmen v
ccTLD.cz („Pravidla registrace“) platných od 1.3.2015 a Pravidel alternativního řešení sporů („Pravidla ADR“),
která jsou jako Příloha č. 3 součástí Pravidel registrace.
Odpůrce ve své odpovědi nenamítal nedostatek pravomoci příslušnosti Rozhodčího soudu při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) a pustil se do vedení
sporu.

Tvrzení stran
A.

Navrhovatel

Navrhovatel uvádí, že splňuje podmínky dle čl. 3.1. Pravidel ADR a zároveň obě podmínky dle čl.
3.1.1. a 3.1.2. Pravidel ADR.
V souladu s čl. 3.1. Pravidel ADR je doménové jméno „••••“ shodné se zkratkou označení ********
********* ********** ***********, kterou Navrhovatel jakožto ******************** na základě
****************************** již nejméně od **.**.**** užívá (a to před registrací předmětného
doménového jména).
Doménové jméno „••••“ je rovněž podobné resp. totožné s registrovanými ochrannými známkami
1

Pro lepší pochopení textu anonymizovaného nálezu byly pro části doménových jmen, které by bylo možno
vnímat odděleně, použity jiné znaky (••••). V dalším textu se pak používají vždy příslušné znaky, pokud se
hovoří jen o té které části doménového jména.

Navrhovatele č. ******, ****** a ******.
Doménové jméno zaregistrované Odpůrcem je tedy shodné, resp. zaměnitelné s právem chráněným
označením „••••“, k němuž má práva Navrhovatel na základě zapsaných ochranných známek a
nezapsaného označení „••••“ odvozeného zkrácením označení veřejnoprávní korporace „********
********* ********** ***********“ používaného Navrhovatelem minimálně od **/**** Navrhovatel tvrdí, že
Odpůrce nemá k doménovému jménu „••••“ nebo k chráněnému označení práva dle čl. 3.3. Pravidel
ADR, když
- Odpůrce není spřízněn s Navrhovatelem, nemá jakákoli práva k ochranné známce „••••“ a
neposkytl žádnou licenci k užívání tohoto doménového jména - totéž platí ve vztahu k předchozímu
držiteli doménového jména (čl. 3.3.1 Pravidel ADR),
- Odpůrce neužíval předmětné doménové jméno před oznámením zahájení sporu k poctivým účelům
v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb a není prokázáno, že by provedl přípravy k takovému
užívání (čl. 3.3.2. Pravidel ADR),
- Odpůrce není pod doménovým jménem znám, když není spojený s činností Navrhovatele a není
uveden v jakýchkoliv výsledcích internetových vyhledavačů (čl. 3.3.3. Pravidel ADR),
- Odpůrce neužívá doménové jméno k poctivým účelům, neboť registrací tohoto označení a jeho
neužíváním/blokací neumožňuje potencionálním uživatelům připojit se na webové stránky
navrhovatele, vylučuje navrhovatele z očekávané prezentace jeho činností pod tímto označením a
může uvést v omyl třetí osoby a poškodit pověst navrhovatele (čl. 3.3.4. Pravidel ADR).
V souladu s čl. 3.1.2. Pravidel ADR Odpůrce registroval předmětné doménové jméno nikoliv v dobré
víře, když ho registroval bez předchozí dohody s Navrhovatelem za účelem jeho prodeje. Doménové
jméno bylo registrováno, aby Navrhovateli bylo zabráněno ho užívat a přitom nebylo užíváno po delší
dobu od jeho registrace, když
- Navrhovatel je pod tímto označením (již před jeho registrací) všeobecně znám,
- nebylo užíváno více než 4 roky,
- jde o subjekt podnikající v oboru IT, kterému musela být existence vznikajícího ******** *********
********** *********** známa a
- registrace byla spekulativní, což dokládá i několikrát opakována nabídka odkupu doménového
jména.
B.

Odpůrce

Odpůrce vyslovil souhlas s bezúplatným převodem doménového jména „••••.cz“ na Navrhovatele.
Uvedl, že se neztotožňuje s historickou registrací této domény a je toho názoru, že jejím vlastníkem
má být Navrhovatel.

Projednání a zjištění

Navrhovatel se domáhá vůči Odpůrci převodu doménového jména na svou osobu.
Expert vycházel ze zjištěného skutkového stavu, a to zejména ze skutkových tvrzení Navrhovatele, posoudil
jím předložené důkazy a vzal v úvahu i tu skutečnost, že Odpůrce proti nim nevnesl jakékoli námitky, když se
navíc s nimi v podstatě ztotožnil.
Expert má za prokázané, že Navrhovatel byl na základě ******************************. Na základě tohoto
******** vzniklo ******** ********* ********** ***********, které vystupuje pod zkráceným názvem „••••“, přičemž
název organizačního útvaru vyplývá z ***********************************. Navrhovatel již nejméně od **.**.****
(tedy před registrací předmětného doménového jména „••••“) označení „••••“ užíval. Takto se i prezentoval
na veřejnosti, což doložil.
Dále Navrhovatel toto označení jako část ochranné známky (č. ******) a jako identickou ochrannou známkou
(č. ****** a č. ******) registroval.
Ve smyslu čl. 2.3 Pravidel ADR je chráněné označení definováno jako právem chráněné označení, zejména

zapsaná ochranná známka, označení původu, zeměpisné označení, název chráněné odrůdy rostlin,
nezapsané označení, obchodní firma, název včetně názvu veřejnoprávních korporací, států či mezinárodních
organizací, označení obchodního závodu či provozovny, jméno či chráněný pseudonym nebo všeobecně
známá přezdívka fyzické osoby nebo název chráněného literárního či uměleckého díla či označení literárních
postav.
Doménové jméno registrované dne **.**.**** je ve smyslu čl. 3.1. Pravidel ADR shodné či zaměnitelné s
právem chráněným označením „••••“, k němuž má Navrhovatel práva na základě nezapsaného označení
„••••“ a ochranných známek „••••******** ********* ********** ***********“ a „••••“.
Dále bylo prokázáno, že doménové jméno bylo registrováno, aniž by měl Odpůrce k němu nebo k chráněnému
označení práva dle čl. 3.3 Pravidel ADR, když
• Odpůrci nenáleží práva k chráněnému označení, které je shodné s doménovým jménem dle čl. 3.3.1 Pravidel
ADR.
• Odpůrce neužíval doménové jméno před tím, než mu bylo oznámeno zahájení sporu k poctivým účelům v
souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb a ani nebylo prokázáno, že by provedl přípravy k takovému
používání, když na adrese www.••••.cz neproběhla žádná webová prezentace a ani zde nebylo nabízeno
zboží či služby dle čl. 3.3.2. Pravidel ADR.
• Odpůrce není pod doménovým jménem obecně znám, když je jím naopak pouze Navrhovatel dle č. 3.3.3.
Pravidel ADR.
• Odpůrce neužívá doménové jméno k poctivým účelům dle čl. 3.3.4. Pravidel ADR. Bylo prokázáno, že
Odpůrce od doby po podání tohoto návrhu doménové jméno nikdy neužíval, čímž vyloučil Navrhovatele z
prezentace jeho činnosti na internetu. Tímto doménové jméno blokoval, čímž mohlo dojít k uvedení v omyl třetí
osoby.
• Doménové jméno bylo Odpůrcem registrováno nikoliv v dobré víře, bylo registrováno především za účelem
jeho prodeje, přičemž o spekulativnosti registrace doménového jména hovoří i jeho registrace krátce po
zveřejnění věcného záměru *********************************** a dále i nabídky jeho převodu za částku 200.000
Kč bez DPH. Tyto skutečnosti dokládají, že je možné v daném případě usuzovat na nikoliv dobrou víru
Odpůrce (viz čl. 3.4. Pravidel ADR).
Aby byl Navrhovatel úspěšný ve sporu, musí podle čl. 3.2. Pravidel ADR prokázat splnění podmínky dle čl. 3.1.
a zároveň alespoň jedné z podmínek uvedených v čl. 3.1.1. a 3.1.2.
Navrhovatel splnění těchto podmínek nesporně prokázal, jak je výše uvedeno.
Navíc Odpůrce ve svém vyjádření tato tvrzení nijak nerozporoval, tedy je možné usuzovat, že s nimi souhlasí,
přičemž vyjádřil souhlas s bezúplatným převodem doménového jména „••••.cz“ na Navrhovatele.
Proto Expert návrhu Navrhovatele vyhověl, když ho shledal po právu.

Rozhodnutí

Registrace doménového jména „••••“ se bezplatně převádí na Navrhovatele dle čl. 6.2. Pravidel ADR.

Expert


Datum:

JUDr. Otakar Švorčík

2016-07-27

Příloha 1

Navrhovatel se domáhá bezplatného převodu doménového jména „••••“ s tím, že Odpůrce registroval toto
doménové jméno, které je shodné s chráněným označením, ke kterému má práva Navrhovatel z titulu
registrovaných ochranných známek a nezapsaného označení a Odpůrce k němu neměl práva dle čl. 3.3.
Pravidel ADR, když ho registroval nikoliv v dobré víře. Tato svá tvrzení Navrhovatel prokázal. Odpůrce
souhlasil s bezúplatným převodem doménového jména na Navrhovatele. Z těchto důvodů Expert návrhu
vyhověl a rozhodl o bezplatném převodu doménového jména „••••“ na Navrhovatele.

