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Tento průzkum zadal společnosti Deloitte Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví. 
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SHRNUTÍ 
Evropští občané a duševní vlastnictví: vnímání, informovanost a chování 

 

V roce 2013 zadal Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví studii Evropští občané a duševní 
vlastnictví: vnímání, informovanost a chování, která měla zkoumat vztah Evropanů k duševnímu 
vlastnictví, míru dodržování těchto práv Evropany a jejich koncept jako celek. Tato studie, která byla 
provedena v roce 2016, předkládá aktualizovanou analýzu a srovnává výsledky studie z roku 2013 na 
základě nového kvantitativního průzkumu a přehledu literatury. Zabývá se obyvatelstvem příslušných 
členských států EU a rezidentů v každém z 28 členských států ve věku od 15 let. Celkem bylo 
provedeno 26 555 pohovorů. 

80 % dotazníku se podobalo studii z roku 2013, aby bylo možné provést srovnání s výsledky z roku 
2013 a určit příslušné trendy. Byly doplněny nové otázky, které umožňují hlouběji prozkoumat hlediska 
zjištěná průzkumem z roku 2013 a sledovat jejich vývoj.  
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E INFORMOVANOST EVROPANŮ O DUŠEVNÍM 
VLASTNICTVÍ A JEJICH VZTAH K NĚMU 

Evropští občané a duševní vlastnictví: vnímání, informovanost a chování 

 

OBECNÉ SUBJEKTIVNÍ CHÁPÁNÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ SE 
ZLEPŠUJE, U MLADŠÍ GENERACE SE VŠAK JEHO ÚROVEŇ SNIŽUJE 
 

Celkové subjektivní chápání duševního vlastnictví se ve srovnání s rokem 2013 zvýšilo, avšak tento 
celkový nárůst zakrývá určité nesrovnalosti. Zatímco podíl Evropanů účastnících se průzkumu, kteří 
uvádí, že „poměrně dobře“ rozumí duševnímu vlastnictví, narostl o 10 bodů, míra porozumění se podle 
všeho snižuje, neboť klesá podíl respondentů, kteří rozumí duševnímu vlastnictví „velmi dobře“. 

Poznámka: (+ xx) (– xx) (=) ukazuje, jak se výsledky vyvinuly od roku 2013. 

 

 

 

Stojí za zmínku, že celkové „dobré“ porozumění se od roku 2013 zvýšilo u účastníků ve věku od 25 do 
54 let (+ 5 bodů) a zůstává na stejné úrovni u respondentů, kterým je 55 nebo více let. Mezi 
nejmladšími respondenty je však obrázek odlišný. Stejně jako v roce 2013 uvádí nejmladší generace 
nejnižší míru „dobrého“ porozumění ve srovnání s jinými věkovými skupinami a tato míra porozumění 
klesá: 64 % evropských účastníků průzkumu ve věku od 15 do 24 let uvádí celkové dobré porozumění 
duševnímu vlastnictví oproti 68 % v roce 2013. 

 

 

 

23%

52%

13%

8%4%

Velmi špatně  

Velmi dobře 

Poměrně dobře 

Poměrně špatně 

„Dobře“ celkem 
75% 

Nevím / není relevantní (+2) 
(+10) 

(-8) 

Dílčí součet kladných odpovědí  
(velmi dobře + poměrně dobře) 
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ZVYŠUJE SE UZNÁVÁNÍ ÚLOHY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PŘI 
OCHRANĚ PRÁV VYNÁLEZCŮ, TVŮRCŮ A UMĚLCŮ 
 

Roste respekt k ochraně duševního vlastnictví, neboť se téměř všichni respondenti domnívají, že je 
důležité, aby vynálezci, tvůrci a umělci mohli chránit svá práva a dostávali zaplaceno za svoji práci. 
Toto přesvědčení prozrazuje vazbu na zásady a uznávání výhod plynoucích z ochrany práv duševního 
vlastnictví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELKÁ VĚTŠINA EVROPANŮ POVAŽUJE DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ ZA 
PILÍŘ EKONOMICKÉ STABILITY, AVŠAK S URČITÝMI OMEZENÍMI 
 

Podíl respondentů, kteří kladou rovnítko mezi ochranu duševního vlastnictví a udržení ekonomické 
stability, zůstává stabilní na hodnotě 67 %. Dvě třetiny respondentů dále respektují úlohu firem 
intenzivně využívajících práv duševního vlastnictví při tvorbě pracovních míst, nicméně ve srovnání 
s rokem 2013 se jedná o mírný pokles. Polovina Evropanů účastnících se průzkumu se však domnívá, 
že přísná ochrana duševního vlastnictví může bránit inovacím, a více než polovina má pocit, že zásady 
duševního vlastnictví nejsou přizpůsobeny internetu 1. 

 

 

Souhlasím s tím, že  
pokud by přestala existovat 

ochrana duševního vlastnictví, 
nastal by ekonomický chaos 

Souhlasím s tím, že  
firmy, které vytváří mnoho 

duševního vlastnictví, přispívají 
výrazně více než ostatní 

k tvorbě pracovních míst nebo 
růstu 

 

N
O
VÝ

 Souhlasím s tím, že 
přísná ochrana duševního 

vlastnictví může bránit 
inovacím N

O
VÝ

 Souhlasím s tím, že 
zásady duševního 
vlastnictví nejsou 

přizpůsobeny internetu 

  

 

 

																																																																				

1	Tyto	dva	aspekty	nebyly	předmětem	průzkumu	ve	zprávě	z	roku	2013.	

82% 15%

Zcela 
souhlasím 

Je důležité, aby vynálezci, tvůrci a 
vystupující umělci mohli chránit svá 

práva a dostávali za svoji práci 
zaplaceno 

Zcela 
souhlasím 

 

(+1) 

(+5) 97%	

Spíše 
souhlasím 
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Stejně jako v roce 2013 převládá v nejmladší a nejstarší věkové skupině názor, který s absencí pravidel 
duševního vlastnictví spojuje ekonomický chaos: Tento názor sdílí 73 % respondentů ve věku od 15 
do24 let a 70 % respondentů ve věku nad 55 let. Zajímavé je, že od roku 2013 jsou nejvzdělanější 
Evropané soustavně méně přesvědčeni o tomto vlivu (63 %) a míra porozumění duševnímu vlastnictví 
v tomto přesvědčení nehraje žádnou roli. 

Názor, že duševní vlastnictví brání inovacím, je rozšířenější spíše mezi nejmladšími Evropany 
v průzkumu: s tímto výrokem souhlasí 6 z 10 respondentů ve věku od 15 do 24 let (59 % proti průměru 
EU 50 %). Je to také rozšířený názor mezi kupujícími padělaných výrobků a lidmi stahujícími nebo 
streamujícími z nelegálních zdrojů, kdy s tímto výrokem souhlasí 57 % této podskupiny. 

 

PRO OBČANY ZŮSTÁVÁ DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘEVÁŽNĚ 
ABSTRAKTNÍM KONCEPTEM, KDY TÉMĚŘ POLOVINA SE DOMNÍVÁ, ŽE 
Z OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NEJVÍCE PROFITUJÍ „ELITY“ 
 

Duševní vlastnictví zůstává pro občany převážně abstraktním konceptem a pokračuje trend, kdy je 
ochrana duševního vlastnictví spojována s „elitou“, např. velkými společnostmi nebo známými umělci. 
Více než 4 z 10 Evropanů účastnících se průzkumu se domnívají, že z duševního vlastnictví profitují 
nejvíce tyto skupiny. Respondenti se zároveň domnívají, že spotřebitelé jako oni z nich profitují 
mnohem méně. Situace byla stejná i v roce 2013. 

 

Velké společnosti: 24% (-1) 

Známí vystupující umělci: 20% (+3) 

Spotřebitelé jako já: 5% (+1) 

Malé a střední společnosti: 3% (=) 

Velké společnosti + Známí umělci 44%  
 

Celkové výsledky průzkumů z roku 2013 a 2016 jsou sice podobné, avšak podíváme-li se na věkové 
skupiny, dochází zde k posunu. V roce 2013 byl názor, že duševní vlastnictví nejvíce prospívá velkým 
společnostem a známým umělcům, více rozšířený mezi mladými Evropany. V roce 2016 však tento 
názor panuje ve všech věkových skupinách: 40 % lidí ve věku od 15 do 24 let (– 7 bodů), 47 % ve věku 
od 25 do 39 let (beze změny od studie z roku 2013), 49 % ve věku od 40 do 54 let (+ 5 bodů) a 40 % 
respondentů ve věku nad 55 let (+ 4 body). 
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PADĚLÁNÍ 
Evropští občané a duševní vlastnictví: vnímání, informovanost a chování 

 

STÁLE JE VÝRAZNĚ ODSUZOVÁNO KUPOVÁNÍ PADĚLANÉHO ZBOŽÍ, 
AVŠAK POSOUVÁME SE K VĚTŠÍ AKCEPTACI 
 

Evropští respondenti stále považují duševní vlastnictví za základní hodnotu, která je úzce spjata 
s výrazným odsuzováním koupě padělaných výrobků. Sedm z deseti evropských respondentů se 
domnívá, že kupování padělaného zboží nemůže nic ospravedlnit. Toto výrazné odsuzování je dále 
potvrzeno, když podíl vyjadřující nejsilnější názor „zcela nesouhlasím“ je mezi 49 % a 59 % u všech 
výroků z průzkumu uvedených níže. 

 

 

Padělání je sice stále výrazně odsuzováno, roste však akceptace této praxe, zejména pak tehdy, je-li 
důvodem koupě padělků cena a dostupnost. 

 

VĚTŠINA LIDÍ SE DOMNÍVÁ, ŽE PADĚLKY ŠKODÍ EKONOMICE, 
ZATÍMCO VNÍMANÝ VLIV NA INOVACE JE SLABŠÍ 
 

Stejně jako v roce 2013 odrazuje ze čtyř testovaných argumentů (negativní vliv na ekonomiku, důvod 
nelegálního obchodu, ohrožení veřejného zdraví a překážka inovacím) od kupování padělaných 
výrobků stále nejvíce ekonomický faktor – 78 % (– 3 body) respondentů se domnívá, že kupování 
padělaných výrobků ničí firmy a pracovní místa a tento názor nesdílí pouze 20 %. Zvyšuje se však podíl 
lidí, kteří si nemyslí, že roste škoda způsobená paděláním. 

10%

8%

5%

6%

17%

16%

12%

11%

22%

22%

21%

22%

49%

52%

60%

59%

2%

2%

2%

2%

Je-li cena originálního a autentického výrobku 
vysoká, je přijatelné kupovat padělané výrobky

Není-li (dosud) originální výrobek nabízen v místě, 
kde bydlím, je přijatelné kupovat padělané výrobky

Nehraje-li roli kvalita výrobku, je přijatelné kupovat 
padělané výrobky

Jedná-li se o luxusní výrobky, je kupování 
padělaných výrobků přijatelné

Zcela souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím

Zcela nesouhlasím Nevím/není relevantní

(+2) (+1) (+3) (+6) = 

(-2) (-2) (-2) (+6) = 

(+3) (+3) (+1) (-7) = 

(+3) = (+1) (-5) (-1) 
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Negativní vliv kupování padělaných výrobků na inovace je celkově nejméně akceptovaný argument ze 
všech čtyř testovaných argumentů a evropským účastníkům průzkumu v roce 2016 je ještě méně 
zřejmý, než byl v roce 2013. Téměř polovina evropských účastníků průzkumu (48 %) se nedomnívá, že 
kupování padělaných výrobků brání inovacím. 

 

 

PŘIZNANÉ NÁKUPY PADĚLANÉHO ZBOŽÍ ZŮSTÁVAJÍ NÍZKÉ, ZVYŠUJÍ 
SE VŠAK ZEJMÉNA U MLADŠÍ GENERACE 
 

Podíl evropských účastníků průzkumu, kteří přiznávají záměrný nákup padělaných výrobků, zůstává 
celkově nízký, avšak zvýšil se od roku 2013 o 3 body (7 % oproti 4 % v roce 2013). Mezi těmi, kdo 
přiznávají záměrný nákup padělaných výrobků, jsou viditelně více zastoupeni mladí lidé, kdy 15 % 
účastníků ve věku od 15 do 24 let přiznává, že se záměrně dopustili tohoto chování (+ 9 bodů), ve 
srovnání s evropským průměrem 7 % a pouze 4 % respondentů ve věku nad 55 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Záměrný nákup padělaných výrobků  

+ ve věku 15–24: 15% (+9) 

+	manuální	pracovníci: 11% (+6) 

+ ve věku 25-39: 9% (+4) 

(+3) 
 

To znamená, že... 
Padělaný výrobek 
záměrně zakoupilo 15 % 
lidí ve věku 15–24 let 
oproti 7 % celkového 
obyvatelstva EU 
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NÁKUPY PADĚLANÉHO ZBOŽÍ KVŮLI NESPRÁVNÝM INFORMACÍM 
ZŮSTÁVAJÍ TAKÉ NÍZKÉ, AVŠAK ZVYŠUJÍ SE ZEJMÉNA U MANUÁLNÍCH 
PRACOVNÍKŮ A SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH OSOB 
 

O 4 body se také zvýšil počet lidí, kteří na základě nesprávných informací zakoupili padělané zboží 
(10 % místo 6 % v roce 2013). 

 

10% zakoupilo padělané výrobky na 
základě nesprávných 
informací 

(-4) 

 

V roce 2013 byl nákup padělaných výrobků kvůli nesprávným informacím nejpravděpodobnější u 
nejmladší generace, v tomto průzkumu však vykazují toto chování ve zvýšené míře respondenti ve 
věku od 25 do 39 let. Celkem 12 % lidí ve věku od 25 do 39 let uvádí, že zakoupili padělané výrobky 
kvůli nesprávným informacím (+ 6 bodů), zatímco ke stejnému chování se přiznává 11 % respondentů 
ve věku od 15 do 24 let (+ 4 body). 

Padělané zboží kupuje více Evropanů účastnících se průzkumu, avšak významná část (35 %) se také 
zajímá o to, zda byl výrobek, který si zakoupili, pravý nebo padělaný. 

 

OBČANÉ ÚČASTNÍCÍ SE PRŮZKUMU MÉNĚ ZDŮVODŇUJÍ NÁKUP 
PADĚLANÝCH VÝROBKŮ JAKO „CHYTRÝ NÁKUP“ NEBO „PROTEST“ 
 

Zatímco se snižuje míra akceptace negativního vlivu nakupování padělaných výrobků a roste intenzita 
nakupování padělků, klesá také racionalizace nákupů padělaných výrobků jako prostředku zvýšení 
vlastní kupní síly nebo protestu. 

Z evropských účastníků průzkumu považuje 34 % (– 4 body) nákup padělků za protest, nicméně 62 % 
tento názor nesdílí. Evropané také čím dál méně považují nákup padělků za znak chytrosti, neboť ve 
srovnání s rokem 2013 klesá podíl dotazovaných Evropanů, kteří považují nákup padělků za chytrý 
nákup umožňující zachovat si kupní sílu (30 % – 4 body). 
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Myšlenku, že kupování padělaného zboží je způsobem zachování vlastní kupní síly a protestem proti 
tržní ekonomice, zastávají nejvíce mladí lidé a manuální pracovníci a tento trend pokračuje od 
průzkumu z roku 2013. U těchto skupin je sice největší pravděpodobnost zdůvodňování nákupu 
padělaných výrobků jako chytrost a protest, avšak souhlas s oběma myšlenkami u obou skupin oproti 
roku 2013 klesá. 

 

KUPUJÍCÍ BY KVŮLI VYŠŠÍ DOSTUPNOSTI LEVNÝCH VÝROBKŮ 
PŘESTALI KUPOVAT PADĚLANÉ ZBOŽÍ 
 

Mezi respondenty, kteří přiznávají záměrný nákup padělaného zboží, nemá dopad tohoto chování na 
ekonomiku EU nebo škoda způsobená výrobcům původního obsahu významný vliv. Důvodem růstu 
akceptovatelnosti padělků je nejspíše cena a totéž pozorujeme u lidí, kteří si v uplynulých 12 měsících 
záměrně koupili padělaný výrobek. Dostupnost levných výrobků představuje hlavní důvod, proč by se 
lidé kupující padělky přestali takto chovat, a následuje vlastní špatná zkušenost a riziko trestu. 



	
Evropští občané a duševní vlastnictví: vnímání, 

informovanost a chování 

	

www.euipo.europa.eu  
	

12 

 

Z hlediska hlavního důvodu, proč by Evropané účastnící se průzkumu přestali nakupovat padělané 
výrobky, jsou výjimkou respondenti ve věku od 15 do 24 let, protože 72 % mladší generace vidí příčinu 
tohoto chování v ceně, ve srovnání s 58 % respondentů ve věku nad 55 let. Dále také platí, že nejvyšší 
pravděpodobnost uvádění dostupnosti levných výrobků jako primárního důvodu, kvůli němuž by si 
přestali kupovat padělané výrobky, je u nejvzdělanějších respondentů (65 %), mužů (65 %) a 
manuálních pracovníků (67 %). 

 

 

  

7%

8%

13%

28%

28%

33%

33%

41%

63%

Nevím / není relevantní

Nic by mne nezastavilo

Poškození mé pověsti: jiní lidé by mne odsoudili za to, že 
mám nebo nosím padělané výrobky

Lepší porozumění škodě, kterou svým chováním způsobuji 
výrobcům originálních výrobků

Lepší porozumění škodlivému vlivu mého chování na 
pracovní místa a ekonomiku EU

Špatné zkušenosti jiných lidí s padělaným výrobkem

Riziko trestu

Osobní špatná zkušenost s padělaným výrobkem

Dostupnost levných originálních výrobků
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DIGITÁLNÍ OBSAH	
Evropští občané a duševní vlastnictví: vnímání, informovanost a chování 

 

KLESÁ OBECNÁ PŘIJATELNOST PORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV, 
ZVYŠUJE SE VŠAK PŘIJATELNOST STAHOVÁNÍ/STREAMOVÁNÍ 
Z NELEGÁLNÍCH ZDROJŮ V PŘÍPADĚ, ŽE NEEXISTUJE LEGÁLNÍ 
ALTERNATIVA 
 

 Klesá obecná přijatelnost chování představujícího porušování autorských práv, kdy pouze 35 % 
respondentů věří, že je přijatelné nelegálně si obstarávat obsah on-line, je-li pro osobní potřebu (– 7 
bodů), avšak požadavek na spotřebu čím dále více převažuje nad právními aspekty, neboť 31 % (+ 9 
bodů) Evropanů účastnících se průzkumu uvádí, že je přijatelné obstarávat si obsah on-line 
z nelegálních zdrojů, neexistuje-li legální alternativa.	

 

 

 

Míra přijatelnosti nelegálního stahování při neexistenci bezprostředně dostupné legální alternativy klesá 
s věkem. Avšak ve srovnání s rokem 2013 lze pozorovat zmenšení mezery mezi mladší a starší 
generací. V roce 2013 byla mezera mezi nejmladšími evropskými účastníky průzkumu a nejstaršími 31 
bodů, zatímco v roce 2016 se tato mezera zmenšila na pouhých 19 bodů. Zdá se, že neexistuje-li 
bezprostředně dostupná alternativa, zvyšuje se přijatelnost používání nelegálních zdrojů i na straně 
starších Evropanů, neboť rostoucí měrou vyhledávají digitální obsah. 

 

ROSTOUCÍ PREFERENCE LEGÁLNÍCH ZDROJŮ PROTI NELEGÁLNÍM 
 

Rostoucí podíl občanů účastnících se průzkumu uvádí, že chování představující porušování práv lze 
ospravedlnit, pokud není dostupná legální alternativa, avšak velká a rostoucí většina Evropanů 
v průzkumu by si zvolila legální nabídku namísto nelegálních zdrojů. Jednoznačně je preferováno 
využívání legálních prostředků k využívání on-line obsahu, je-li dostupná levná varianta, neboť 83 % 
Evropanů v průzkumu uvádí, že dávají přednost získávání digitálního obsahu legálními/autorizovanými 
službami, a nikoli využívání nelegálních prostředků. 

 

 

Zcela souhlasím 

Je přijatelné obstarávat si z internetu 
nelegálně obsah, je-li pro moji osobní 

potřebu  

Je přijatelné obstarávat si z internetu nelegálně 
obsah, neexistuje-li bezprostředně dostupná 

legální alternativa 
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Pouze 8 % uvádí, že by nutně nezvolilo legální variantu i tehdy, kdyby byla dostupná a levná. Tento 
podíl je mnohem vyšší mezi lidmi, kteří porušují autorská práva, kdy tento názor vyjádřilo 15 % těch, 
kdo si kupují padělané výrobky, a 20 % lidí, kteří nelegálně stahují nebo streamují. Tento názor sdílí 
také nejmladší evropští účastníci průzkumu. Nelegální variantu by stále využilo 13 % respondentů ve 
věku od 15 do 24 let. Tento podíl však od roku 2013 klesl o 4 body, zatímco celkově se snížil o 2 body. 
Tento pokles je v souladu s nárůstem využívání legálních služeb nejmladšími Evropany. 

 

NÁRŮST VYUŽÍVÁNÍ LEGÁLNÍCH SLUŽEB  
 

Přednost získávání obsahu legálními prostředky dokládá rostoucí počet Evropanů účastnících 
se průzkumu, kteří uvádí, že využívají legálních nabídek. Celkem 27 % (+ 7 bodů) Evropanů 
účastnících se průzkumu zaplatilo za přístup k digitálnímu obsahu. 

Jedná-li se o respondenty, kteří uvádí, že zaplatili za přístup k obsahu on-line, pak tento vývoj 
způsobují mladí lidé, obyvatelé měst a muži. 41 % respondentů ve věku od 15 do 24 let (+ 8 bodů), 
41 % respondentů ve věku od 25 do 39 let (+ 12 bodů), 30 % respondentů z velkých měst (+ 7 bodů) a 
32 % mužů (+ 8 bodů) zaplatilo za použití legální služby za účelem přístupu k digitálnímu obsahu. 

 

 

 

Zcela souhlasím 

Existuje-li levná legální varianta, dávám 
přednost využívání/stahování/streamování 

obsahu přes autorizované platformy a 
nevyužívám/nestahuji/nestreamuji nelegálně 

Zaplatilo za využívání, stahování nebo streamování obsahu 
chráněného autorskými právy z legální služby na internetu (hudby, 
videí, filmů nebo TV seriálů) 

+ ve věku 15-24: 41% (+8) 

+ ve věku 25-39: 41% (+8) 

(+8) 

+ žijí ve velkých městech: 30% (+7) 

+ nejvzdělanější (ukončení vzdělání po 20. roce):	

32% (+8) 

To znamená, že... 
41 % lidí ve věku 15–24 
let zaplatilo za využívání, 
stahování nebo 
streamování obsahu 
chráněného autorskými 
právy z legální služby ve 
srovnání s 27 % v celé 
populaci EU 
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Nejvzdělanější respondenti mají také vliv na vývoj od roku 2013, neboť 32 % těchto respondentů (+ 8 
bodů) zaplatilo za využívání obsahu přes legální službu on-line. 

	

NÁRŮST PREFERENCE LEGÁLNÍCH ZDROJŮ A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ 
DOSUD NEZPŮSOBIL POKLES VYUŽÍVÁNÍ NELEGÁLNÍCH ZDROJŮ 
 

Menšina Evropanů účastnících se průzkumu, 10 % (+ 1 bod), uvádí, že záměrně využila nelegální 
zdroje on-line. U mladších generací je nejpravděpodobnější, že zaplatily za přístup k obsahu, avšak je u 
nich také největší pravděpodobnost, že záměrně využily obsah z nelegálních zdrojů, kdy nejvýraznější 
nárůst je mezi respondenty ve věku od 25 do 39 let: 27 % účastníků ve věku od 15 do 24 let (+ 1 bod) a 
18 % účastníků ve věku od 25 do 39 let (+ 4 body). 

 

 

 

 

 

POŽADAVEK NA SPOTŘEBU PŘEVLÁDÁ NAD PRÁVNÍMI HLEDISKY 
 

Přibližně jedna třetina (32 %) evropských respondentů legálně či nelegálně vyhledala on-line obsah 
chráněný autorskými právy, kdy 22 % využilo pouze legální služby, 5 % využilo pouze nelegální zdroje 
a 5 % využilo mix placených legálních a nelegálních zdrojů. To naznačuje, že respondenti jsou ochotni 
přecházet mezi legálními a nelegálními zdroji, aby mohli využívat obsah. 

 

 

 

 

 

 

 

To znamená, že... 
27 % účastníků ve věku 
15–24 let využilo nebo 
stáhlo nebo streamovalo 
obsah z nelegálních on-
line zdrojů proti 10 % 
celkové populace EU 

Záměrně využilo nebo stáhlo nebo streamovalo obsah z nelegálních on-line zdrojů 

+ ve věku 15-24: 27% (+1) 

+ ve věku 25-39: 18% (+4) 

(+1) 

+ žijí ve velkých městech: 13% 

+ nejvzdělanější (vzdělání ukončeno po 20. roce):	
11% (+1) 
 

(+1) 
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ROSTE NEJISTOTA OHLEDNĚ TOHO, CO PŘEDSTAVUJE LEGÁLNÍ 
NEBO NELEGÁLNÍ ZDROJ 
 

Zvýšilo se používání legálních zdrojů, avšak také povědomí o legálnosti on-line obsahu; zdá se však, 
že se zvýšila nejistota ohledně toho, co představuje legální nebo nelegální nabídku. Celkem 24 % 
evropských respondentů mělo pochyby o tom, zda se jedná o legální zdroj, přičemž proti studii z roku 
2013 se jedná o nárůst o 5 bodů; 4 % evropských respondentů uvádí, že se pokusili ověřit legálnost 
zdroje; jedná se o zvýšení o 2 body. 

 

24% 
(+5) 

Ptali se, zda zdroj, kde lze stáhnout 
hudbu nebo video, je legální 

 

14% 
(+2) 

Pokusili se zjistit, zda zdroj, kde lze 
stáhnout hudbu nebo video, je legální 

 

 

VĚTŠINA EVROPSKÝCH RESPONDENTŮ POTVRZUJE VYŠŠÍ KVALITU 
LEGÁLNÍCH NABÍDEK, JE VŠAK ZJEVNĚ NUTNÉ ZVÝŠIT ROZMANITOST  
 

Evropané se jednoznačněji staví ke kvalitě obsahu nabízeného legálními službami, neboť téměř 7 z 10 
respondentů se domnívá, že obsah nabízený legálními službami má vyšší kvalitu než obsah 
z nelegálních zdrojů. Zůstává prostor pro zlepšení v oblasti vnímání rozmanitosti obsahu nabízeného 
legálními službami, kdy se 54 % evropských respondentů domnívá, že legální služby nabízí 
rozmanitější obsah než lze nalézt nelegálními řešeními, byť 27 % nesouhlasí.	

mixovalo 
placené 
legální a 
nelegální 

zdroje 
 

platilo POUZE za 
legální služby 

používalo 
POUZE 

nelegální 
zdroje 

 

Evropanů 
používalo 

nelegální zdroje 

Evropanů 
platilo za 
legální zdroje 
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 Total Agree 

% 
accessed	content	

illegally 

% 
Did	not	access	content	

illegally 

N
O
VÝ

  

Kvalita obsahu nabízeného legálními 
službami je vyšší, než lze nalézt 

nelegálními řešeními 

 

70%* 70% 

N
O
VÝ

 

Rozmanitost obsahu nabízeného 
legálními službami je vyšší, než lze 

nalézt nelegálními nabídkami 
45% 56% 

 

 

 

Představa, že legální služby nabízí kvalitnější obsah než nelegální zdroje, je nejvíce rozšířená mezi 
mladšími generacemi, neboť tento názor vyjádřily tři čtvrtiny respondentů ve věku od 15 do 24 let a od 
25 do 39 let. Nejmladší generace je také přesvědčena, že legální služby mají rozmanitější obsah než 
nelegální varianty, protože tento názor uvádí 6 z 10 respondentů ve věku od 15 do 24 let, zatímco toto 
stanovisko sdílí jen něco málo více než polovina lidí ve věku od 25 do 39 let. 

Názor, že legální nabídky nabízí kvalitnější obsah, zastávají lidé porušující práva (70 %) i lidé 
neporušující práva (70 %). Z hlediska rozmanitosti obsahu je u lidí porušujících práva nejméně 
pravděpodobné, že budou považovat legální nabídky za lepší než nelegální zdroje. Celkem 45 % 
respondentů, kteří si nelegálně vyhledali obsah, se domnívá, že legální platformy mají rozmanitější 
obsah, zatímco tento názor zastává 56 % lidí neporušujících práva 2. 

 

DOSTUPNOST LEVNÉHO OBSAHU JE PRIMÁRNÍM DŮVODEM, KVŮLI 
NĚMUŽ BY LIDÉ PORUŠUJÍCÍ AUTORSKÁ PRÁVA PŘESTALI 
VYHLEDÁVAT OBSAH Z NELEGÁLNÍCH ZDROJŮ 
 

Mezi respondenty přiznávajícími používání nelegálních zdrojů k vyhledávání obsahu chráněného 
autorskými právy on-line představuje hlavní zjevnou příčinu tohoto chování cena a dostupnost: 71 % 
evropských respondentů zmiňuje „dostupnost levného obsahu z legálních zdrojů“ jako hlavní důvod, 
proč by se přestali chovat nelegálně. Dostupnost levného obsahu z legálních nabídek jako primární 
důvod, proč by se přestali takto chovat, uvádí nejvíce respondenti v těchto kategoriích: respondenti ve 
věku od 25 do 39 let (74 %), zaměstnaní (76 %), žijící ve velkých urbanizovaných městech (75 %), 
nejvzdělanější (72 %), což odpovídá profilu typického uživatele internetu. 

 

 

 

 

																																																																				

2	 V	průzkumu	 za	 rok	 2016	 je	 tento	 nový	 výrok	 k	otázce	č.	 7.	 O7:	 U	 každého	 následujícího	 tvrzení	 o	 legálních	 službách	 nabízejících	
obsah	 chráněný	 autorskými	 právy	 a	 souvisejícími	 právy	 (např.	 hudbu,	 filmy)	 na	 internetu	 uveďte,	 zda	 zcela	 souhlasíte,	 spíše	
souhlasíte,	spíše	nesouhlasíte	nebo	zcela	nesouhlasíte.	

*When	adding	up	people	who	accessed	content	illegally	and	people	who	did	not,	the	total	does	not	equal	the	overall	EU	sample	as	3%	of	the	Europeans	
surveyed	preferred	not	to	answer	this	question.	That	is	why	we	observe	a	difference	between	the	percentage	of	people	agreeing	with	the	statement	and	this	
split	shown	between	declared	infringers	and	non	infringers 
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5%

5%

28%

29%

36%

37%

43%

71%

Nevím / není relevantní

Nic by mne nezastavilo

Lepší porozumění škodlivému vlivu mého chování na 
pracovní místa a ekonomiku EU 

Lepší porozumění škodě, kterou svým chováním způsobuji 
hudebníkům, spisovatelům, umělcům, tvůrcům apod 

Osobní špatná zkušenost s nelegálními zdroji

Bad experience of others with illegal sources

Riziko trestu

Dostupnost levného obsahu z legálních zdrojů
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