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V rámci celé EU dochází každý rok
v důsledku padělání výrobků ve třinácti
klíčových hospodářských odvětvích ke
ztrátám ve výši 60 miliard EUR
Z nového výzkumu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
vyplývá, že každý rok dochází v důsledku padělání výrobků ve třinácti
hospodářských odvětvích ke ztrátám ve výši 60 miliard EUR.
V uplynulých pěti letech sledoval úřad EUIPO ekonomické náklady způsobené
paděláním výrobků v odvětvích, o nichž je známo, že jsou náchylnější na porušování
práv duševního vlastnictví.
Z aktuálních údajů vyplývá, že existence padělaných výrobků na trhu je příčinou
přímých ročních ztrát těchto odvětví ve výši 60 miliard EUR, což odpovídá 7,5 % jejich
tržeb.
Kumulované ztráty odpovídají částce ve výši 116 EUR na občana EU ročně.
Jelikož oprávnění výrobci vyrábějí méně, než by vyráběli, kdyby k padělání výrobků
nedocházelo, a zaměstnávají tudíž méně pracovníků, došlo v těchto odvětvích
i k přímé ztrátě 434 000 pracovních míst.
Zpráva odhaduje, že v důsledku padělání výrobků přichází těchto třináct odvětví
v České republice každoročně o 8,6 % přímých tržeb. To odpovídá částce ve výši
přibližně 737 milionů EUR (20 miliard CZK) neboli 70 EUR (1 907 CZK) na obyvatele
České republiky za rok.
Zkoumáno bylo těchto třináct odvětví: kosmetika a výrobky osobní hygieny; oděvy;
obuv a doplňky; sportovní zboží; hračky a hry; šperky a hodinky; kabelky a zavazadla;
hudební nahrávky; lihoviny a víno; léky; pesticidy; chytré telefony; baterie
a pneumatiky.
Získané údaje jsou součástí cyklu výzkumné práce, kterou úřad EUIPO prováděl
v posledních pěti letech, přičemž v jediné zprávě byly zveřejněny poprvé. Dnes
zveřejněná souhrnná zpráva také popisuje výsledky výzkumu, pokud jde o přínos
duševního vlastnictví pro hospodářství EU a náklady pro mezinárodní obchod
způsobené v důsledku padělání a pirátství. Shrnuje též opatření přijatá za účelem boje
vnitrostátních, regionálních a mezinárodních subjektů proti porušování práv duševního
vlastnictví.
Výkonný ředitel úřadu EUIPO António Campinos v této souvislosti uvedl:
V posledních pěti letech poskytly naše zprávy a výzkum první komplexní
přehled ekonomického dopadu padělání výrobků a pirátství na hospodářství
a tvorbu pracovních míst v EU, jakož i informace o tom, jak jsou práva
duševního vlastnictví porušována. Prostřednictvím výzkumu jsme též
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prokázali pozitivní přínos duševního vlastnictví na zaměstnanost a růst.
Účelem naší práce bylo přesvědčit tvůrce politik a občany o hodnotě
duševního vlastnictví a informovat je o škodách, které v důsledku jeho
porušování vznikají.

POZNÁMKA PRO REDAKTORY
Zkoumáno bylo těchto třináct odvětví: kosmetika a výrobky osobní hygieny; oděvy;
obuv a doplňky; sportovní zboží; hračky a hry; šperky a hodinky; kabelky a zavazadla;
hudební nahrávky; lihoviny a víno; léky; pesticidy; chytré telefony; pneumatiky
a baterie. Níže uvedené údaje vyjadřují přímé ztráty v jednotlivých odvětvích. Uvedené
směnné kurzy pocházejí z roku 2015, kdy byla provedena analýza údajů popsaná
v této zprávě.
O ÚŘADU EUIPO
Úřad EUIPO je decentralizovaná agentura EU sídlící ve španělském Alicante. Spravuje
zápisy ochranných známek Evropské unie (OZEU) a zapsaných průmyslových vzorů
Společenství, které zajišťují ochranu duševního vlastnictví ve všech členských státech
EU. Úřad EUIPO také spolupracuje s vnitrostátními a regionálními úřady EU pro
duševní vlastnictví. Rovněž pořádá soutěž DesignEuropa.
Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví bylo zřízeno
v roce 2009. Jeho účelem je podporovat ochranu a prosazování práv duševního
vlastnictví a pomáhat v boji proti rostoucí hrozbě porušování práv duševního vlastnictví
v Evropě. Pod úřad EUIPO přešlo dne 5. června 2012 nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012.
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