
VÝZNAM 
PRÁV
DUŠEVNÉHO 
VLASTNÍCTVA A  
VPLYV 
ICH PORUŠOVANIA
Práva duševného vlastníctva predstavujú motiváciu a spravodlivú 
odmenu za inováciu a tvorivosť, hlavné prínosy Európy.

RIEŠENIE OTÁZOK TRESTNEJ ČINNOSTI V OBLASTI DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Trestná činnosť v oblasti duševného vlastníctva predstavuje komplexnú 
a dynamickú výzvu, ktorej vývoj závisí od technologických, obchodných 
a globálnych trendov.

Online prostredie ponúka falšovateľom a pirátom nové príležitosti.

Online porušovanie autorských práv predstavuje vážny problém. Len 
samotné nelegálne vysielanie TV cez internet zarába zločineckým 
subjektom v rámci EÚ 1 miliardu EUR ročne.

(zdroj: Nelegálne vysielanie TV cez internet v EÚ, výskum online protiprávnych obchodných 
modelov, november 2019, EUIPO)

Rozmach elektronického obchodu a nízke poplatky za poštovné viedli aj 
k tomu, že falšovaný tovar sa v čoraz väčšej miere zasiela v malých balíkoch 
a expresnou kuriérskou službou.
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2 Trestná činnosť v oblasti duševného vlastníctva je vážnym problémom, 
ktorý má medzinárodný rozmer a prepojenie na organizovanú rôznorodú 
trestnú činnosť.

Výroba a distribúcia falšovaných výrobkov súvisí s  medzinárodnými 
organizovanými zločineckými skupinami, ako aj so širšou oblasťou trestnej 
činnosti vrátane podvodov, daňových únikov, počítačovej kriminality 
a obchodovania s ľuďmi.

(zdroj: Správa o posúdení hrozieb v oblasti falšovania a pirátstva, jún 2019, Europol – EUIPO)

Nové dopravné trasy ponúkajú ďalšie príležitosti pre dovoz do Európskej 
únie.

Nové technológie ako blockchain a umelá inteligencia ponúkajú sľubné možnosti 
presadzovania práv duševného vlastníctva. Boj proti trestnej činnosti v oblasti 
duševného vlastníctva si vyžaduje ráznu a koordinovanú reakciu všetkých 
zainteresovaných strán ako sú tvorcovia politík, orgány presadzovania práva ako aj 
priemysel a sprostredkovatelia.

https://euipo.europa.eu/ @EU_IPO

EUIPOhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/
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HODNOTA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA (PDV) V EURÓPSKEJ ÚNII (EÚ)

VPLYV PORUŠOVANIA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

...pre ekonomiku

...pre občanov a spotrebiteľov

...pre malé a stredné podniky (MSP)

o 32 % vyššie príjmy na zamestnanca

97 % vníma význam PDV

Spotrebitelia
83 % uprednostňuje legálny prístup k online 
digitálnemu obsahu

13 % kúpilo falzifikát v posledných 12 mesiacoch
21 % malo prístup k pirátskemu digitálnemu 
obsahu v posledných 12 mesiacoch

9 % európskych MSP vlastní zapísané práva DV

+21 % zaznamená rast
+10 % zaznamená rýchly rast

Odvetvia, v ktorých sa PDV využívajú vo vyššej než priemernej miere, predstavujú:

MSP, ktoré vlastnia aspoň jednu ochrannú známku, dizajn alebo 
patent predstavujú:

Na úrovni EÚ je hospodársky a spoločenský vplyv 
porušovania práv duševného vlastníctva výrazný, 
čo vyplýva aj z viacerých štúdií odvetví mimoriadne 
náchylných na falšovanie (vrátane kozmetických 
výrobkov, odevov, obuvi, doplnkov, liekov, vín, 
pesticídov...) 

Občania vyjadrujú vysokú mieru podpory pre PDV:

45 % z celkovej hospodárskej 
činnosti (HDP) v EÚ  
(6,6 miliardy EUR)

96 % z tovarov EÚ
vyvážaných do zvyšku 
sveta

priamo 29 % všetkých pracovných 
miest v EÚ (39 % ak pripočítame 
nepriamy vplyv zamestnanosti v iných 
odvetviach) a mzdy sú o 47 % vyššie 
ako v iných odvetviach

(zdroj: Odvetvia intenzívne využívajúce PDV a ekonomická výkonnosť v Európskej únii, september 2019, EUIPO – EPÚ)

(zdroje: Duševné vlastníctvo a mládež – prehľad na rok 2019, október 2019;  
Európski občania a duševné vlastníctvo, marec 2017, EUIPO)

(zdroje: Trendy v obchode s falšovaným a pirátskym tovarom, marec 2019, EUIPO, Správa o stave porušovania PDV, jún 2019, 
EUIPO; Kvalitatívna štúdia o rizikách, ktoré predstavujú falzifikáty pre spotrebiteľov, jún 2019, EUIPO) 

VYŠŠIE PRÍJMY

VÝZNAM PDV

DIGITÁLNY OBSAH

MLADÍ SPOTREBITELIA VO VEKU OD 15 DO 24 ROKOV

VÄČŠIU PRAVDEPODOBNOSŤ RASTU

MSP V EÚ

(zdroje: Rýchlo rastúce podniky a PDV: Profil PDV rýchlo rastúcich podnikov v Európe, máj 2019, EUIPO – EPÚ; 
Prehľad DV a MSP, október 2019, EUIPO; PDV a výkonnosť firiem v Európe, jún 2015, EUIPO)

6,8 % dovozu do EÚ, resp.  
121 miliárd EUR, tvoria falzifikáty.

3,3 % zo svetového obchodu,  
460 miliárd EUR tvoria  
falšované tovary. 

Falšované výrobky predstavujú 
riziko pre zdravie a bezpečnosť 
spotrebiteľov, ako aj pre životné 
prostredie, keďže nespĺňajú normy 
kvality a bezpečnosti. Colné orgány 
v zvýšenej miere zabavujú falošné 
hračky, pesticídy a lieky na závažné 
ochorenia.

6,4 % celkových tržieb
tvorí priamu ročnú stratu.

83 miliárd EUR tržieb tvorí 
ročnú stratu.

671 000 pracovných miest ročne zaniká.

Štátne správy v celej EÚ prichádzajú 
ročne o viac ako 15 miliárd EUR 
na daniach a odvodoch sociálneho 
zabezpečenia.

MSP


