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Zhrnutie
Predmetom tejto štúdie boli podniky v EÚ, ktoré v období 2014 – 2015 súbežne využívali rôzne
druhy práv duševného vlastníctva (PDV) pre rovnaké produkty. V skúmanej vzorke bolo
63 286 podnikov, ktoré mali spolu 76 202 európskych patentov, 98 257 ochranných známok
EÚ (EUTM) a 21 676 zapísaných dizajnov Spoločenstva (RCD). Tieto PDV predstavujú
48,2 % 1 z celkového počtu PDV, ktoré v uvedenom období zapísali na úrade EUIPO a úrade
EPO podniky Európskej únie.
V tejto vzorke podalo 8,3 % podnikov prihlášku viac ako jedného druhu PDV. Podiel PDV,
ktoré tieto podniky prihlásili, zodpovedá 35,7 % všetkých PDV v tejto vzorke. Počas
sledovaného obdobia požiadalo 1 % z uvedených podnikov o ochranu všetkých troch druhov
PDV (patent, ochranná známka a zapísaný dizajn). Zodpovedá to 16,8 % všetkých PDV,
o ktorých ochranu požiadali podniky v tejto vzorke na úradoch EUIPO a EPO. Uvedené číselné
údaje svedčia o vysokej koncentrácii PDV.
Polovica zapísaných dizajnov a patentov patrí podnikom z tejto vzorky. Okrem toho pochádza
45 % prihlášok dizajnov od podnikov, ktoré žiadajú aj o zápis ochranných známok.
Prihlasovanie ochranných známok však podlieha iným zásadám. Najviac ochranných známok
(približne 80 %) prihlasujú podniky, ktoré prihlasujú iba ochranné známky, ale žiadne dizajny
ani patenty.
Patenty predstavujú právo duševného vlastníctva, ktoré sa najčastejšie používa v kombinácii
s inými právami. V prípade podnikov, ktoré prihlasujú ochranné známky a patenty, pripadajú
na jednu ochrannú známku 4 patenty. Ak podnik žiada o zápis dizajnu a patentu, pripadá na
jeden prihlásený dizajn 6,5 patentu. Ak podnik prihlasuje ochranné známky aj dizajny, je tento
pomer 1,5 ochrannej známky na jeden dizajn.
Podniky s veľkým počtom PDV sú hospodársky veľmi silné. V rácmi vzorky podnikov
zamestnávajú 31,9 % všetkých zamestnancov a ich obrat predstavuje 35,5 % celkového obratu
podnikov vo vzorke. Podniky, ktoré požiadali o ochranu všetkých troch druhov PDV,
zamestnávajú 14,1 % zamestnancov zo vzorky a ich obrat predstavuje 16 % celkového obratu
vzorky skúmaných podnikov.
Dôležitá je aj veľkosť podnikov. Je pravdepodobnejšie, že veľké podniky budú mať veľký počet
PDV. O ochranu viac ako jedného druhu PDV požiadalo viac ako 20 % veľkých podnikov
v porovnaní so 7 % malých a stredných podnikov (MSP). Pri viac ako 64 % všetkých prihlášok,
ktoré podali veľké podniky, sa žiada o súbežnú ochranu viacerých typov PDV v porovnaní
s 20 % prihlášok PDV, ktoré podali MSP.
V štúdii sa poukazuje aj na výrazné rozdiely medzi odvetviami. Extrém tvorí výrobný
a ťažobný priemysel zastúpený 15 % podnikov s veľkým počtom PDV, pričom služby, obchod
a verejné služby sú zastúpené iba 6 % podnikov, ktoré využívajú súbežné PDV. Nie je to
prekvapujúce vzhľadom na fakt, že v týchto odvetviach sa o ochranu patentov nežiada často.
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Konkrétne ide o 55,9 % patentov, 43,4 % ochranných známok a 49,2 % dizajnov.
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