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Shrnutí 
 

Tato studie se zabývá podniky z EU, které v období 2014–15 používaly pro stejné výrobky 

souběžně různé druhy práv duševního vlastnictví. Vzorek tvořilo 63 286 podniků, které 

vlastnily celkem 76 202 evropských patentů, 98 257 ochranných známek EU (OZEU) a 21 676 

zapsaných průmyslových vzorů Společenství. Tato práva duševního vlastnictví představovala 

48,2 %(1) všech práv duševního vlastnictví, která v daném období přihlásily podniky 

z Evropské unie (EU) u úřadů EUIPO a EPO. 

 

Více než jeden druh práv duševního vlastnictví přihlásilo 8,3 % podniků z tohoto vzorku. Práva 

duševního vlastnictví přihlášená těmito podniky odpovídala 35,7 % všech práv duševního 

vlastnictví z tohoto vzorku. 1 % z těchto podniků v daném období přihlásilo všechna tři práva 

duševního vlastnictví (patenty, ochranné známky a zapsané průmyslové vzory). To odpovídalo 

16,8 % všech práv duševního vlastnictví zapsaných u úřadů EUIPO a EPO podniky z tohoto 

vzorku. Z těchto údajů vyplývá vysoká koncentrace práv duševního vlastnictví. 

 

Polovina z celkového počtu zapsaných průmyslových vzorů a patentů patřila podnikům 

z tohoto vzorku. Kromě toho 45 % přihlášek průmyslových vzorů pocházelo od podniků, které 

podávaly také přihlášky ochranných známek. Přihlášky ochranných známek však vykazují 

odlišný vzorec. Většinu ochranných známek (téměř 80 %) přihlašovaly podniky, které 

přihlašovaly pouze ochranné známky, ale nepřihlašovaly ani průmyslové vzory, ani patenty. 

 

Patenty představují práva duševního vlastnictví, která se nejčastěji používají společně s jinými 

právy. Podniky, které přihlašovaly ochranné známky i patenty, přihlásily téměř 4 patenty na 

každou ochrannou známku. Podniky, které přihlašovaly průmyslové vzory i patenty, přihlásily 

téměř 6,5 patentu na každý průmyslový vzor. Pokud jde o průmyslové vzory a ochranné známky 

přihlášené stejným podnikem, představuje to 1,5 ochranné známky na jeden průmyslový vzor. 

 

Podniky s více právy duševního vlastnictví mají velký hospodářský význam: zaměstnávaly 

31,9 % zaměstnanců a jejich obrat představoval 35,5 % obratu všech podniků v tomto vzorku. 

Podniky, které přihlašovaly všechny tři druhy práv duševního vlastnictví, zaměstnávaly 14,1 % 

zaměstnanců a jejich obrat představoval 16 % obratu podniků v tomto vzorku. 

 

Důležitá je i velikost podniků. Čím větší podnik je, tím vyšší je pravděpodobnost, že bude mít 

více práv duševního vlastnictví. Více než jeden druh práv duševního vlastnictví přihlásilo přes 

20 % velkých podniků ve srovnání s pouze 7 % malých a středních podniků (MSP). V případě 

více než 64 % všech práv duševního vlastnictví přihlášených velkými podniky se jednalo o 

souběžná práva duševního vlastnictví, u práv duševního vlastnictví přihlášených malými a 

středními podniky to bylo 20 %. 

 

Tato studie rovněž ukazuje významné rozdíly mezi odvětvími. Na jedné straně je 15 % podniků 

v oblasti „zpracovatelského a těžebního průmyslu“, které mají více práv duševního vlastnictví, 

zatímco mezi podniky působícími v oblasti „služeb, obchodu a veřejných služeb“ používá 

souběžná práva duševního vlastnictví pouze 6 % z nich. Vzhledem k tomu, že tato odvětví 

přihlašují poměrně málo patentů, to není překvapivé. 

 

  

                                                 
(1) Konkrétně se jednalo o 55,9 % patentů, 43,4 % ochranných známek a 49,2 % průmyslových vzorů. 
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