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.
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Další řízení

Na základě obsahu spisu v dané věci vyplývá, že další řízení týkající se doménového jména •¤∞Ффф.cz
neprobíhají.

Faktická situace

Mezi Navrhovatelem a Odpůrcem došlo ke sporu ohledně užívání doménového jména •¤∞Ффф.cz.
Sporné doménové jméno bylo registrováno Odpůrcem od **.**.****.
Doménové jméno se dostalo do střetu se zákonným právem Navrhovatele k zapsaným ochranným
známkám obsahujících označení „• ¤ ∞.“ respektive „•¤∞“. Jedná se o:
• ochrannou známku Evropské unie č. ****** ve znění „•.¤.∞..“ s dodatkem priority **.**.**** zapsaného
pro výrobky ve třídě ** mezinárodního třídění Ффф, ********************
• ochrannou známku Evropské unie č. ****** ve znění „•.¤.∞. *** **** ******“ s datem priority **.**.****,
zapsané mimo jiné pro výrobky ve třídě ** Ффф a *********************
• ochrannou známku Evropské unie č. ****** ve znění „•.¤.∞.Ффф •¤∞- Ффф“ s datem priority **.**.****,
zapsané mimo jiné pro výrobky ve třídě ** mezinárodního třídění pro Ффф, ********************** (dále jen
souhrnně „ochranné známky •¤∞ Ффф“)
Navrhovatel užívá označení •.¤.∞., resp. •¤∞ ve svém podnikání.
Navrhovatel se návrhem domáhal převodu registrace doménové jméno •¤∞Ффф na sebe.

Tvrzení stran
A.

Navrhovatel

Navrhovatel v návrhu uvedl, že je společností z USA založenou v roce 2004, která působí v
oblasti výroby a prodeje více než ** druhů produktů ***********************. Výrobky Navrhovatele
jsou celosvětově rozšířeny a více než polovina prodávaných výrobků pochází z prodeje přes
webové stránky Navrhovatele.
Navrhovatel je držitelem těchto ochranných známek:
• ochranná známka Evropské unie č. ****** ve znění „•.¤.∞.“ s dodatkem priority **.**.****
zapsaného pro výrobky ve třídě ** mezinárodního třídění Ффф, ********************
• ochranná známka Evropské unie č. ****** ve znění „•.¤.∞. *** **** ******“ s datem priority
**.**.****, zapsané mimo jiné pro výrobky ve třídě ** Ффф a *********************
• ochranná známka Evropské unie č. ****** ve znění „•.¤.∞. Ффф •¤∞-Ффф“ s datem priority
**.**.****, zapsané mimo jiné pro výrobky ve třídě ** mezinárodního třídění pro Ффф,
**********************
Navrhovatel je vlastníkem webových stránek doménového jména „•¤∞Ффф.com“ registrovaného
již od **.**.****.
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Pro lepší pochopení textu anonymizovaného nálezu byly pro části doménových jmen, které by bylo možno
vnímat odděleně, použity jiné znaky •, ¤, ∞, ффф). V dalším textu se pak používají vždy příslušné znaky, pokud
se hovoří jen o té které části doménového jména.

Odpůrce je od **.**.**** držitelem doménového jména •¤∞Ффф.cz registrovaného v doméně
nejvyšší úrovně .cz.
Datum podání ochranné známky •¤∞ Ффф č. ****** předchází datu registrace sporného
doménového jména. Zbývající ochranné známky jsou prioritně mladší než datum registrace
sporého doménového jména.
Odpůrce sporné doménové jméno registroval za účelem získání neoprávněné soutěžní výhody
při prodeji výrobků Navrhovatele, nikoli za účelem vlastní podnikatelské činnosti a poskytováním
vlastních výrobků a služeb pod tímto označením.
Odpůrce sporné doménové jméno užívá v rámci své podnikatelské činnosti k prezentaci
webových stránek, kde je nabízeno k prodeji velké množství Ффф výrobků Navrhovatele. Kromě
toho na webových stránkách dostupných na sporném doménovém jménu je užíváno označení
„•.¤.∞. *** **** ******“, které se shoduje s ochrannými známkami Navrhovatele. Ke dni **.**.****
uváděl Odpůrce, resp. Společnost ***Ффф *******, kde je Odpůrce jediným společníkem a
jednatelem, je výhradním dovozcem výrobků Navrhovatele pro Českou republiku a Německo.
Takové nepravdivé tvrzení představuje nekalosoutěžní jednání. V současnosti je zde informace,
že Odpůrce je dovozcem pro Českou republiku a Německo. Grafické logo Navrhovatele „•¤∞“ je
navíc na webových stránkách stále užíváno jako tzv. favikona.
Odpůrce, resp. jeho společnost ***Ффф ******* byl do roku **** distributorem výrobků opatřených
ochrannými známkami •¤∞ Ффф.
Právní předchůdce Navrhovatele dopisem ze dne **.**.**** oznámil Odpůrci jako svému
distributorovi ukončení spolupráce s účinností od **.**.**** a sdělil, že Navrhovatel již nebude
přijímat od Odpůrce objednávky výrobků k dalšímu prodeji. Odpůrce a společnost ***Ффф *******
byli vyzváni k ukončení nabízení a prodeje výrobků Navrhovatele v kamenných obchodech a
online. Právní předchůdce Navrhovatele dále žádal o odstranění všech ochranných známek
Navrhovatele, loga, symbolů, sloganů a dalších podobných označení připomínajících výrobky
navrhovatele z kamenných obchodů a webových stránek Odpůrce. Dále vyzval Odpůrce k
převodu všech případných doménových jmen, která obsahují označení shodná nebo podobná
ochranným známkám Navrhovatele, např. •.¤.∞. a •¤∞Ффф.
Odpůrce ve sporném doménovém jménu užívá označení „•¤∞ Ффф“, které je zaměnitelně
podobné ochranným známkám Navrhovatele. Označení „•¤∞ Ффф“ je pouhým českým
překladem označení •¤∞Ффф, pod kterým Navrhovatel provozuje webové stránky a prodej
výrobků na doméně •¤∞Ффф.com.
Odpůrce sdělil Navrhovateli dopisem ze dne **.**.****, že mu práva k doméně „•¤∞Ффф.cz“
vznikla dříve než k ochranným známkám •¤∞ s výjimkou ochranné známky Navrhovatele č.
******. Takový závěr však neobstojí, neboť zde existuje právě ochranná známka č. ******, která
vylučuje, by užívání takového označení bylo v souladu s právem České republiky. Navíc
Odpůrce při registraci sporného doménového jména nejednal v dobé víře, neboť právě z důvodu
obchodování s výrobky Navrhovatele věděl o existenci jeho ochranné známky a užívání
označení na trhu.
Odpůrce ve svém dopisu ze dne **.**.**** dále poukázal na existenci kombinované ochranné
známky č. ****** ze znění „•¤∞“ vlastníka •¤∞ ********, u níž dovozuje kolizi s ochrannými
známkami •¤∞ Ффф a domnívá se, že existují důvody k prohlášení ochranných známek •¤∞
Ффф za neplatné. Argumentace existencí ochranné známky č. ****** společnosti •¤∞ ********,
tedy třetí osoby, nemá dopad na právní vztahy mezi Navrhovatelem a Odpůrcem a na tvrzený
zásah do práv ochranné známky, jednání v nedostatku dobré víry a nekalou soutěž. Ochranné
známky společnosti •¤∞ ******** a Navrhovatele jsou předmětem koexistence, která není
předmětem daného řízení. Odpůrce se nemůže pro sebe dovolávat žádných práv z existence
ochranné známky třetí osoby. Ze stejného důvodu by ani nemohl podat návrh na prohlášení
ochranných známek •¤∞ Ффф za neplatné, neboť to je výlučné právo vlastníka ochranných
známek •¤∞ ********.
Odpůrce dále tvrdí, že měl existovat dlouhodobý pokojný stav ve vztahu ke spornému
doménovému jménu a že odpůrce jednal v dobré víře. Za situace, kdy byl Odpůrce distributorem
výrobků Navrhovatele je však vyloučeno, aby mohl registrovat a užívat sporné doménové jméno
obsahující ochranné známky k •¤∞ Ффф v dobré víře, že se nejedná o označení, které náleží
jinému subjektu. Tvrzení Odpůrce o vědomí či dokonce souhlasu Navrhovatele s registrací
sporného doménového jména jsou spekulativní. Navrhovatel nikdy neposkytl souhlas s registrací
sporného doménového jména, a naopak výslovně vyzval Odpůrce k převodu všech případně

držených doménových jmen dopisem ze dne **.**.****.
To, že se Navrhovatel účastní hospodářské soutěže na území České republiky plyne ze samotné
skutečnosti, že Odpůrce je bývalý distributora nadále uvádí na trh výrobky Navrhovatele.
Výrobky Navrhovatele jsou přítomné na trhu v České republice a EU a Navrhovatel se tedy
účastní hospodářské soutěže.
Sporné doménové jméno se skládá ze slovních prvků „•¤∞“, „Ффф“ a „.cz“, přičemž prvkem
nesoucím rozlišovací způsobilost je první část celého výrazu „•¤∞“. Stejně je tomu i v případě
ochranných známek •¤∞ Ффф, ve kterých je dominantním prvkem rovněž výraz „•¤∞“.
Dominantní prvek ochranných známek •¤∞ Ффф je tak zcela obsažen ve sporném doménovém
jménu. Nic na tom nemění skutečnost, že v případě ochranných známek •¤∞ Ффф jsou
jednotlivá písmena ve výrazu „•¤∞“ oddělena tečkami. Doménová jména nemohou obsahovat
diakritická znaménka, takže přepis dominantního prvku ochranných známek •¤∞ Ффф do názvu
domény tečky obsahovat nebude.
Druhá část výrazu „Ффф“ je popisného charakteru pro chráněné výrobky a nenese žádnou
rozlišovací způsobilost. Stejně jako přípona „.cz“ je obligatorní náležitostí každé domény
nejvyššího řádu identifikující stát, v tomto případě Českou republiku. Přípona „.cz“ proto nenese
rozlišovací způsobilost.
Z pohledu průměrného spotřebitele je sporné doménové jméno takřka shodné s ochrannými
známkami •¤∞ Ффф. Navíc u sporného doménového jména •¤∞Ффф.cz a ochranné známky č.
****** „•.¤.∞. Ффф •¤∞-Ффф“ je chráněné označení celé obsaženo ve sporném doménovém
jméně, nejen jeho dominantní část, a jedná se téměř o shodnost mezi chráněným označením a
sporným doménovým jménem.
Webové stránky Odpůrce, byť některá nepravdivá tvrzení o statutu výhradního dovozce byla po
odeslání dopisu Navrhovatele odstraněna, nadále vyvolávají klamavý dojem, že se jedná o
stránky Navrhovatele či spadají do jeho prodejní struktury.
Registrace a užívání sporného doménového jména a užívání ochranných známek •¤∞ Ффф na
webových stránkách Odpůrce v souvislosti s jeho obchodní činností společně s uváděním
nepravdivého tvrzení o obchodním spojení mezi Odpůrcem a Navrhovatelem k ochranným
známkám •¤∞ Ффф a zakládá nekalosoutěžní jednání jako porušení generální klauzule.
Užívání ochranných známek •¤∞ Ффф v souvislosti s činností Odpůrce a ve sporném
doménovém jméně je způsobilé vytvořit mylnou představu o obchodním spojení Odpůrce a
navrhovatele, a je tak proto v rozporu se zákonem.
Navrhovatel je toho názoru, že podmínka dle článku 3.1.1. Pravidel ADR je splněna z těchto
důvodů:
• Odpůrce není vlastníkem žádné ochranné známky chránící označení „•¤∞ Ффф“ či jiné
označení podobající se ochranným známkám Navrhovatele
• Odpůrce nemá souhlas Navrhovatele k užívání ochranných známek •¤∞ Ффф
• Odpůrce není v žádném směru spojen s činností Navrhovatele
• Odpůrce není obecně znám pod sporným doménovým jménem a nikdy nebyl znám pod
označením „•¤∞ Ффф“ či jiným označením podobajícím se ochranným známkám Navrhovatele
• Odpůrce neužívá sporné doménové jméno k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží a
služeb, aniž by nebylo jeho záměrem uvést v omyl třetí osoby
Sporné doménové jméno bylo zaregistrováno a je nadále užíván nikoli v dobré víře. Nedostatek
dobré víry ze strany Odpůrce dovozuje Navrhovatel z těchto skutečností:
• Ochranná známky •¤∞ Ффф byla na území České republiky platná dříve, než si Odpůrce
zaregistroval sporné doménové jméno shodné, resp. zaměnitelně podobné s ochrannými
známkami •¤∞ Ффф pro svoji podnikatelskou činnost spočívající v nabídce a prodeji výrobků, pro
které má Navrhovatel zapsané ochranné známky pro shodné výrobky
• Odpůrce si v době registrace sporného doménového jména byl vědom existence ochranných
známek •¤∞ Ффф, neboť s nimi obchodoval
• Odpůrce užívá v důsledku existence nebezpečí záměny sporného doménového jména s
ochrannými známkami •¤∞ Ффф za účelem dosažení vlastního ekonomického prospěchu tím, že
spotřebitel může nabýt dojmu, že webové stránky dostupné na sporném doménovém jméně jsou
provozovány Navrhovatelem, popřípadě jsou navrhovatelem autorizovány
• Odpůrce užíváním ochranných známek •¤∞ Ффф v souvislosti s obchodní činností Odpůrce a
ve sporném doménovém jméně neoprávněně těží z rozlišovací způsobilosti ochranných známek

•¤∞ Ффф a neoprávněně převzal výsledky soutěžních výkonů Navrhovatele
S ohledem na uvedené důvody má Navrhovatel za to, že byla naplněna podmínka stanovená v
čl. 3.1.2. Pravidel ADR, zejména pak jednáním uvedeným v čl. 3.4.1 a 3.4.4 Pravidel ADR.
Navrhovatel se domáhá převodu registrace doménového jména •¤∞Ффф.cz na sebe.
B.

Odpůrce

Odpůrce byl vyrozuměn o podání návrhu postupem stanoveným v § 3 Řádu. Odpůrce nepotvrdil
přijetí oznámení o Návrhu přihlášením na on-line platformu. Odpůrce se k Návrhu nevyjádřil,
žádné důkazy ani tvrzení nepředložil. Vzhledem k této skutečnosti bylo oznámení o Návrhu
zasláno odpůrci Českou poštou s.p. dne 4.7.2018. Odpůrce se však k Návrhu nevyjádřil.

Projednání a zjištění

Rozhodování sporů o doménová jména „.cz“ probíhá na základě Pravidel alternativního řešení sporů
(dále jen „Pravidla ADR“) tvořících přílohu Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále též
„Pravidla registrace“), jejichž aktuální znění platí od 15.5.2016. Dle Pravidel ADR se držitel každého
doménového jména registrací či prodloužením registrace doménového jména zavazuje podřídit se řešení
sporu dle Pravidel ADR v případě, že Navrhovatel podá u Správce návrh, kterým se domáhá, že
doménové jméno držitele je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva
Navrhovatel, jestliže zároveň bylo takové Doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by Držitel
měl k Doménovému jménu nebo k Chráněnému označení právo nebo bylo takové Doménové jméno
registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.
Expert vycházel ze zjištěného skutkového stavu, a to ze skutkových tvrzení a důkazů Navrhovatele.
Podle 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.
Podle článku 3.1. Pravidel ADR se držitel zavazuje podřídit se řešení sporu podle těchto Pravidel ADR a
Řádu, a to v případě, že Navrhovatel podá u Správce návrh, kterým se domáhá, že Doménové jméno
Držitele je shodné nebo změnitelné s Chráněným označením, k němuž má práva Navrhovatel, jestliže
zároveň:
3.1.1. bylo takové Doménové jméno registrováváno nebo získáno, aniž by Držitel měl k Doménovému
jménu nebo Chráněnému označení právo dle článku 3.3 nebo
3.1.2. bylo takové Doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře.
Dle článku 3.2 Pravidel ADR musí být v řízení prokázáno splnění podmínky dle článku 3.1 a zároveň
splnění alespoň jedné z podmínek uvedených v článcích 3.1.1 a 3.1.2.
Podle článku 3.3. Pravidel ADR, právo Držitele může mít Expert za prokázané tehdy, jestliže:
3.3.1. Držiteli náleží práva k Chráněnému označení, které je shodné s Doménovým jménem,
3.3.2. Držitel užíval Doménové jméno před tím, než mu bylo oznámeno zahájení sporu, k poctivým
účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, nebo prokazatelně provedl přípravy k takovému
užívání.
3.3.3. Držitel je pod Doménovým jménem obecně znám, a to i v případě, že mu nesvědčí Chráněné
označení, nebo
3.3.4. Držitel užívá doménové jméno k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí
osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho Chráněného označení.
Dle článku 3.4 Pravidel ADR potom na nikoli dobrou víru může být Expertem usuzováno zejména v
těchto případech:
3.4.1. jestliže Držitel bez předchozí dohody s Navrhovatelem nebo v rozporu s takovou dohodou
registroval nebo získal Doménové jméno především za účelem prodeje, převodu, pronájmu nebo jiného
obdobného nakládání s Doménovým jménem či jeho registrací,
3.4.2. Doménové jméno bylo registrováváno nebo získáno, aby bylo Navrhovateli zabráněno použít
takové Chráněné označení v rámci odpovídajícího doménového jména, pokud se Držitel zapojil do
takového nekalého jednání opakovaně, nebo Doménové jméno nebylo řádně užíváno po dobu nejméně
dvou let ode dne jeho registrace,
3.4.3. Doménové jméno bylo registrováno nebo získáno především se záměrem narušení hospodářské

činnosti Navrhovatele, nebo
3.4.4. Doménové jméno bylo záměrně použito k získávání uživatelů sítě Internet na webovou stránku či
jiný on-line zdroj za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s Chráněným
označením náležejícím Navrhovateli.
Ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění, dále
uvádí, že není-li stanoveno jinak, nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné
známky užívat takové označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou
známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a
označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace
mezi označením a ochrannou známkou.
Podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách může podat uživatelem nezapsaného
označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo
služby, které jsou shodné s přihlašovacím označením nebo jemu podobné, pokud označení nemá místní
dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky.
Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách může podat námitky vlastník
starší všeobecně známé známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší všeobecně známou
ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků a služeb, na něž se přihlašované označení a
všeobecně známá ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za
pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.
Ustanovení § 2976 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uvádí, že kdo se dostane v hospodářském
styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo
zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže, která se zakazuje.
Navrhovatel tvrdil a důkazně doložil, že je vlastníkem tří ochranných známek:
• slovní Evropské ochranné známky •.¤.∞. č. ****** registrované pro třídy výrobků a služeb **, ** a ** s
datem podání přihlášky **.**.****
• slovní Evropské ochranné známky •.¤.∞. *** **** ******. č. ****** registrovanou pro třídy výrobků a
služeb **, ** a ** s datem podání přihlášky **.**.****
• slovní Evropské ochranné známky •.¤.∞. Ффф •¤∞-Ффф č. ****** registrovanou při třídy **, **, **, **, ** a
** s datem podání přihlášky **.**.****
Sporné doménové jméno •¤∞Ффф.cz bylo registrováno Odpůrcem od **.**.****. Navrhovatel předložil
důkazy, že Odpůrce užívá sporné doménové jméno k prezentaci webových stránek, kde je nabízeno k
prodeji množství Ффф přípravků Navrhovatele. Kromě toho na webových stránkách je užíváno označení
„•.¤.∞.*** **** ******“, které se shoduje s ochrannou známkou Navrhovatele č. ******. Odpůrce na
webových stránkách uváděl nepravdivé tvrzení, že společnost ***Ффф *******, kde je Odpůrce jediným
společníkem a jednatelem, je výhradním dovozcem výrobků Navrhovatele pro Českou republiku a
Německo.
Z důkazů předložených Navrhovatelem vyplývá, že Odpůrce nemá žádná práva k ochranné známce
•.¤.∞. nebo •¤∞, není držitelem licence ani není Navrhovatelem oprávněn známku použít.
Z výše uvedených důvodů bylo doménové jméno •¤∞Ффф.cz registrováno nebo nabyto v rozporu s čl.
3.3. Pravidel ADR. Odpůrce neměl na doménové jméno nebo na chráněné označení právo a neužíval
toto doménové jméno k poctivým účelům.
Z chování Odpůrce vyplývá, že doménové jméno bylo registrováno, aniž by Držitel měl k doménovému
jménu právo dle článku 3.1.2. ve spojení s článkem 3.3. Pravidel ADR a bylo registrováno, nabyto, nebo
se požívá jinak než v dobré víře dle čl. 3.1.2. Pravidel ADR.
Doménové jméno •¤∞Ффф.cz obsahuje označení •.¤.∞. nebo •¤∞, které je hlavním prvkem všech
slovních ochranných známek Navrhovatele (známky •.¤.∞., •.¤.∞. a *** **** ******.) Od označení domény
nejvyšší úrovně CZ je přitom třeba odhlédnout, neboť se jedná o prvek, který je součástí všech
doménových jmen registrovaných v doméně nejvyšší úrovně CZ, který nemá rozlišující způsobilost.
Jedna ochranná známka Navrhovatele obsahující označení •.¤.∞. *** **** ******. (datum podání přihlášky
**.**.****) má právo přednosti nebo byla zapsána dříve, než si Odpůrce zaregistroval doménové jméno
•¤∞Ффф.cz. (datum registrace **.**.****).
Odpůrce, jako držitel doménového jména •¤∞Ффф.cz, toto doménové jméno registroval a užíval v nikoliv
dobré víře. Nedostatek dobré víry ze strany Odpůrce vyplývá z těchto skutečností:
- ochranná známka •.¤.∞. *** **** ******. byla na území České republiky platná před tím, než si Odpůrce
zaregistroval sporné doménové jméno •¤∞Ффф.cz
- odpůrce si byl v době registrace sporného doménového jména vědom existence ochranné známky

•.¤.∞. *** **** ******., neboť s těmito výrobky obchodoval.
- Odpůrce využívá v důsledku existence nebezpečí záměny sporného doménového jména s ochrannými
známkami •¤∞ Ффф za účelem dosažení vlastního ekonomického prospěchu tím, že spotřebitel může
nabýt dojmu, že webové stránky dostupné na doménovém jméně provozuje Navrhovatel, popřípadě jsou
navrhovatelem autorizovány.
- Odpůrce užíváním ochranných známek •¤∞ Ффф ve sporném doménovém jméně těží z rozlišovací
způsobilosti ochranných známek •¤∞ Ффф a neoprávněně tak převzal výsledky soutěžních výkonů
Navrhovatele.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Expert tak, jak je uvedeno níže.
V souladu s ustanovením čl. 4.3. Pravidel ADR při řešení sporu dle těchto pravidel nelze přiznat náhradu
vzniklé újmy, či náhradu nákladů vynaložených na řešení sporu, ani náhradu nákladů poplatků
zaplacených Správci. Navrhovatel je ani nepožadoval a Expert o nich ani nerozhodl.

Rozhodnutí

Návrhu se vyhovuje a registrace doménového jména •¤∞Ффф.cz se převádí na Navrhovatele.

Expert


Datum:

JUDr. Milan Klouda
2018-09-05

