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Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Toto odporúčanie sa týka pojmu cybersquatting, v slovenskom ekvivalente doménové pirátstvo.
Odporúčanie je určené členom Interactive Advertising Bureau Slovakia a iným subjektom
slovenkého internetového trhu.
2. Odporúčanie o doménovom pirátstve vydáva Interactive Advertising Bureau Slovakia (ďalej IAB
Slovakia, predtým Asociácia internetových médií).
3. Účelom odporúčania je zabezpečiť, aby sa zamedzilo snahám o nečestné obohacovanie sa na
úkor iných ochranných známok na slovenskom internete.
Článok 2
VYMEDZENIE POJMOV
1. Doménové pirátstvo (cybersquatting) – predstavuje používanie názvu internetovej domény
s nečestným úmyslom proti vlastníkovi ochrannej známky patriacej niekomu inému i proti dobrému
menu ochrannej známky samotnej.
2. Nečestný úmysel – za nečestný úmysel možno považovať také zneužitie ochrannej známky,
ktorého snahou je odviesť návštevníkov, zákazníkov z internetovej stránky vlastníka ochrannej
známky so zámerom vlastného nefinančného i finančného zisku, alebo poškodenia dobrého mena
cudzej ochrannej známky.
Článok 3
1. Člen IAB Slovakia by sa mal zdržať činností, ktoré možno považovať za doménové pirátstvo,
pričom nezáleží, či vlastník ochrannej známky, voči ktorej je činnosť namierená, je alebo nie je
členom IAB Slovakia.
2. Činnosť, ktorú možno považovať za doménové pirátstvo, je:
a) zneužívanie cudzej ochrannej známky v internetovom vyhľadávaní, tzn. zámerné
ovplyvňovanie vyhľadávania kľúčového slova totožného s ochrannou známkou
prevádzkovateľom vyhľadávacej služby s cieľom uprednostniť vo výsledkoch vyhľadávania
odkazy na stránky nepatriace vlastníkovi ochrannej známky,
b) zneužívanie cudzej ochrannej známky v kontextových reklamných zobrazeniach na internete
prevádzkovateľom reklamného systému alebo zadávateľom kontextovej reklamy s cieľom
zobraziť používateľovi internetu na stránkach obsahujúcich kľúčové slovo totožné s ochrannou
známkou odkazy na stránky nepatriace vlastníkovi ochrannej známky,
c) zámerné registrovanie a prevádzka internetových domén, ktorých názov je zhodný alebo
veľmi podobný s názvom cudzej ochrannej známky, s cieľom využiť zhodu alebo podobnosť
názvu vo vlastný prospech.
Článok 4
APLIKÁCIA ODPORÚČANIA
1. V prípade podozrenia na zneužitie ochrannej známky vlastník ochrannej známky kontaktuje člena
IAB Slovakia, ktorý podľa neho zneužíva ochrannú známku, a informuje ho o možnom zneužití
jeho ochrannej známky a požiada ho o nápravu. Člen IAB Slovakia má 14 dní na odpoveď
a prípadnú nápravu stavu.
2. V prípade, že k náprave nedôjde, vlastník ochrannej známky má právo obrátiť sa na Správnu radu
IAB Slovakia. Bez predchádzajúceho upozornenia popísaného v bode 1 článku 5, sa vlastník
ochrannej známky, ktorý má podozrenie na zneužitie svojej ochrannej známky, nemôže obrátiť na
Správnu radu IAB Slovakia a Správna rada IAB Slovakia nemôže začať konanie voči členovi IAB
Slovakia.
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3. Vlastník ochrannej známky, ktorý môže, ale aj nemusí byť členom IAB Slovakia, a má podozrenie,
že člen IAB Slovakia zneužíva jeho ochrannú známku spôsobom uvedeným v článku 4 tohto
Odporúčania, môže podať podnet na Správnu radu IAB Slovakia písomnou alebo emailovou
formou s dôkazom o predchádzjúcom kontaktovaní člena IAB Slovakia, ktorý podľa neho zneužíva
jeho ochranná známku. Správna rada sa bude zaoberať podnetom na jej najbližšom stretnutí od
doručenia podnetu.
4. Správna rada IAB Slovakia si vyžiada stanovisko člena IAB Slovakia, na ktorého bol podaný
podnet. Správna rada následne rozhoduje o opodstatnenosti podnetu na základe hlasovania a to
jednoduchou väčšinou hlasov zo všetkých hlasov jej členov.
5. V prípade, že Správna rada rozhodne o opodstatnenosti podnetu, raz mesačne zverejní tlačovú
správu, v ktorej budú uverejnené opodstatnené prípady porušenia Odporúčania o doménovom
pirátstve za predchádzajúci mesiac.
Článok 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Schválené Valným zhromaždením IAB Slovakia (predtým Členská schôdza) v Bratislave dňa
27.7.2009.
Dokument vstúpil do platnosti 1.8.2009.
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