BOJ PROTI TRESTNÉ ČINNOSTI V OBLASTI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Trestná činnost v oblasti duševního vlastnictví je složitá a rychle se mění –
vyvíjí se ruku v ruce s technologickými, obchodními a celosvětovými trendy.

1

On-line prostředí přináší padělatelům a pirátům nové příležitosti.
Porušování autorských práv na internetu představuje závažnou výzvu.
Jen samotná nelegální televize přes internetový protokol (IPTV) vytváří
zločineckým podnikům v celé EU zisk ve výši téměř 1 miliardy EUR ročně.
(zdroj: Illegal IPTV in the EU, research on online infringing business models (Nelegální IPTV v
EU, výzkum on-line obchodních modelů porušujících práva duševního vlastnictví), listopad
2019, EUIPO)

Rozvoj elektronického obchodu a nízké náklady na poštovné přinesly také
stále větší objem padělaných výrobků zasílaných v malých balíčcích nebo
rychlou kurýrní službou.

2

Trestná činnost v oblasti duševního vlastnictví je vážná věc. Má
mezinárodní rozměr a vazby na organizovanou různorodou trestní činnost.
Výroba a distribuce padělaných výrobků je spojena s mezinárodními
organizovanými skupinami zabývajícími se trestnou činností, jakož i se širším
spektrem trestných činů, včetně podvodů, daňových úniků, počítačové trestné
činnosti a obchodování s lidmi.
(zdroj: Threat assessment report on counterfeiting and piracy (Zpráva o hodnocení hrozeb v
oblasti padělatelství a pirátství), červen 2019, Europol-EUIPO)

Nové přepravní trasy nabízejí další příležitosti pro dovoz do Evropské unie.

Nové technologie, jako je blockchain a umělá inteligence, nabízejí slibné cesty k prosazování
práv duševního vlastnictví. K účinnému boji proti trestné činnosti v oblasti duševního
vlastnictví je zapotřebí silných a koordinovaných reakcí všech relevantních zúčastněných
stran, jako jsou tvůrci politik, donucovací orgány, jakož i průmysl a zprostředkovatelé.

https://euipo.europa.eu/

@EU_IPO

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/

EUIPO

VÝZNAM
PRÁV DUŠEVNÍHO
VLASTNICTVÍ A
DŮSLEDKY
JEJICH
PORUŠOVÁNÍ
Práva duševního vlastnictví jsou pobídkou pro inovaci a kreativitu, což jsou
hlavní přednosti Evropy, a spravedlivě je odměňují.
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HODNOTA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V EVROPSKÉ UNII (EU)

... pro občany a spotřebitele
Občané vyjadřují právům duševního vlastnictví vysokou míru podpory:
VÝZNAM PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

... pro hospodářství

97 % uznává význam práv duševního vlastnictví

Průmyslová odvětví, která nadprůměrně využívají práva duševního vlastnictví, vytvářejí:
spotřebitelé
45 % celkové
hospodářské činnosti (HDP)
v EU (6,6 bilionu EUR)

DIGITÁLNÍ OBSAH

96 % výrobků EU
vyvážených do zbytku
světa

83 % dává přednost legálnímu přístupu k on-line
digitálnímu obsahu

MLADÍ SPOTŘEBITELÉ „VE VĚKU OD 15 DO 24 LET“
13 % si v uplynulých 12 měsících zakoupilo padělané zboží
21 % využilo v uplynulých 12 měsících přístup k pirátskému
digitálnímu obsahu
(zdroje: IP and Youth scoreboard (Srovnávací přehled týkající se mládeže a duševního vlastnictví), říjen 2019, EU citizen and IP
(Občané EU a duševní vlastnictví), březen 2017, EUIPO)

přímo 29 % všech pracovních míst
v EU (39 %, pokud připočteme nepřímé
dopady na zaměstnanost v jiných
odvětvích) a vyplácí mzdy, které jsou o
47 % vyšší než v jiných odvětvích
(zdroj: IPR intensive industries and economic performance in the European Union (Průmyslová odvětví intenzivně
využívající práva duševního vlastnictví a ekonomická výkonnost v Evropské unii), září 2019, EUIPO-EPO)

DŮSLEDKY PORUŠOVÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Na úrovni EU jsou hospodářské a sociální důsledky
porušování práv duševního vlastnictví značné, jak vyplývá
ze série studií odvětví, která jsou mimořádně zranitelná vůči
padělání (včetně odvětví výroby kosmetiky, oděvů, obuvi,
doplňků, farmaceutických výrobků, vín, pesticidů...)

... pro malé a střední podniky (MSP)
MSP, které vlastní alespoň jednu ochrannou známku, průmyslový vzor nebo
patent, mají:

6,8 % dovozu do EU, neboli
121 miliard EUR, tvoří padělky.

VYŠŠÍ PŘÍJMY

6,4% celkových tržeb
je každoročně ztraceno přímo.

MSP

o 32 % vyšší příjmy na zaměstnance

83 miliard EUR je hodnota tržeb
ztracených za rok.
VYŠŠÍ PRAVDĚPODOBNOST RŮSTU
+21 % vykazuje růst
+10 % vykazuje vysoký růst

MSP V EU
9 % evropských MSP vlastní zapsaná práva duševního vlastnictví
(zdroje: High growth firms and IPR: IPR profile of high-potential SMEs in Europe (Firmy s vysokým růstem a práva duševního
vlastnictví: profil evropských MSP s vysokým potenciálem s ohledem na práva duševního vlastnictví), květen 2019, EUIPOEPO; IP and SME scoreboard (Srovnávací přehled práv duševního vlastnictví a MSP), říjen 2019, EUIPO; IPR and firm
performance in Europe (Práva duševního vlastnictví a výkonnost firem v Evropě), červen 2015, EUIPO)

671 000 – o tolik pracovních míst ročně
přicházíme.
Vlády v celé EU ročně přicházejí
o více než 15 miliard EUR
na daních a příspěvcích na
sociální zabezpečení.

3,3 % světového obchodu, tj.
460 miliard EUR, tvoří padělané výrobky.

Padělané výrobky představují rizika pro zdraví
a bezpečnost spotřebitelů, jakož i pro životní
prostředí, protože nejsou v souladu s normami
kvality a bezpečnosti. Byl zaznamenán
vyšší počet padělaných hraček, pesticidů a
farmaceutických výrobků určených k léčbě
závažných onemocnění zabavených celními
orgány.

(zdroje: Trends in trade in Counterfeit and pirated goods (Trendy v obchodu s padělanými a pirátskými výrobky), březen 2019, OECDEUIPO; Status report on IPR infringement (Zpráva o stavu porušování práv duševního vlastnictví), červen 2019, EUIPO; Qualitative study
on risks posed by counterfeits to consumers (Kvalitativní studie o rizicích, jež pro spotřebitele představují padělky), červen 2019, EUIPO)

