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ZHRNUTIE 
 
 
Základné informácie 
 
Rastúci sektor elektronického obchodu ponúka pre svetové hospodárstvo obrovské príležitosti 
a revolučným spôsobom mení spôsob, akým podniky uvádzajú na trh tovar a predávajú ho, ako aj spôsob, 
akým spotrebitelia nakupujú. Keďže podniky čoraz viac využívajú príležitosti, ktoré ponúka internet 
a elektronický obchod, k podobnému vývoju došlo aj pri porušovaní práv duševného vlastníctva (DV) na 
internete. Bezhraničný charakter internetu totiž umožnil porušovateľom práv duševného vlastníctva na 
internete využívať hranice jurisdikcií, ktoré rozdeľujú právomoci a mandáty orgánov presadzovania práva 
a verejných orgánov zodpovedných za boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na internete. 
Okrem toho sa neustálou inováciou v oblasti technológii podporuje mobilita, čo sťažuje vyhľadávanie 
elektronických dôkazov o porušovaní práv duševného vlastníctva na internete, ako aj samotných 
porušovateľov. Skryté služby darknetu sú pre páchateľov trestnej činnosti vrátane páchateľov trestnej 
činnosti v oblasti duševného vlastníctva na internete čoraz atraktívnejšie, čo ďalej komplikuje proces 
identifikácie podozrivých a získavania dôkazov. 
 
Boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na internete si preto čoraz viac vyžaduje spoluprácu a 
výmenu odborných znalostí a informácií medzi organizáciami, regulačnými orgánmi a agentúrami. 
 
V štúdii úradu EUIPO z roku 2018 o legislatívnych opatreniach týkajúcich sa porušovania práv 
duševného vlastníctva na internete (1) sa posudzovalo, či a do akej miery súčasný právny rámec 
členských štátov EÚ poskytuje držiteľom práv alebo orgánom presadzovania práva legislatívne 
opatrenia, ktoré možno uplatniť pri predchádzaní porušovaniu práv duševného vlastníctva v online 
prostredí alebo na boj proti nemu. Predkladaná štúdia sa zameriava na právne opatrenia, ktoré možno 
uplatniť pri porušovaní práv duševného vlastníctva na internete prostredníctvom vzájomnej právnej 
pomoci a medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych, trestných a správnych veciach. 
 
Vo všeobecnosti je správanie porušujúce 
práva duševného vlastníctva v rozpore 
s občianskoprávnymi zákonmi, ktoré sa 
týkajú duševného vlastníctva. Ak je však 
protiprávne konanie dostatočne závažné, 
môže byť v rozpore aj s trestnoprávnymi 
zákonmi, ktoré sa týkajú duševného 
vlastníctva. Podľa článku 61 Dohody o 
obchodných aspektoch práv duševného 
vlastníctva (TRIPS) môže porušenie 
autorských práv a falšovanie ochranných 
známok, ktoré predstavuje porušenie 
občianskeho práva, predstavovať aj trestný 
čin, ak je takéto porušenie úmyselné a v 
obchodnej oblasti. Iné prípady porušovania 
práv duševného vlastníctva nemusia 
zodpovedať žiadnej z tejto možností a 
riešia sa na administratívnej úrovni, ako 
napríklad úmyselné porušovanie autorských práv, falšovanie ochranných známok mimo obchodnej oblasti 

 
 
(1) EUIPO. (2018). Štúdia o legislatívnych opatreniach týkajúcich sa porušovania práv duševného vlastníctva na 
internete: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d2fb2c5-bc7f-11e8-99ee-01aa75ed71a1 
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alebo neúmyselné porušenie, ku ktorému dochádza v obchodnej oblasti. Autorské práva a súvisiace 
trestné činy páchané na internete môžu tiež patriť do širšieho rozsahu počítačovej kriminality, ako sa 
vymedzuje v Budapeštianskom dohovore o počítačovej kriminalite. 
 
V uvedenej súvislosti z tejto štúdie vyplýva, ako môže byť medzinárodná spolupráca prostredníctvom 
účinnejších postupov a právnych opatrení kľúčom k úspešnému boju proti porušovaniu práv duševného 
vlastníctva na internete. 
 
Metodika 
 
Účelom tejto štúdie je identifikovať právne opatrenia pri medzinárodnej justičnej spolupráci v prípadoch 
porušovania práv duševného vlastníctva na internete a pochopiť možné prínosy a nedostatky pri ich 
vykonávaní a uplatňovaní. Štúdia zahŕňa opatrenia spolupráce v trestnoprávnej, ako aj v občianskoprávnej 
(a prípadne administratívnej) oblasti. V prvom rade ide o porušovanie autorských práv a ochranných 
známok, hoci štúdia sa zaoberá aj porušovaním iných práv duševného vlastníctva na internete (napr. 
obchodné tajomstvá, patenty, priemyselné vzory a zemepisné označenia). 
 
Štúdia má slúžiť ako praktický nástroj. Existujúce opatrenia v oblasti spolupráce na medzinárodnej úrovni 
v rámci EÚ aj mimo EÚ sa preto uvádzajú v týchto štyroch hlavných oblastiach: 
 

 
 
Získavanie údajov zahŕňalo rôzne nástroje: štúdia na základe administratívnej kontroly, rozhovory a 
skupinové diskusie, ako aj analýza prípadov. Na začiatku projektu úrad EUIPO oslovil skupinu 13 expertov 
zo skupiny špecializovaných právnikov EUIPO, aby sa stali súčasťou expertnej skupiny ad hoc na podporu 
tohto výskumu. Výber sa uskutočnil na základe ich znalostí a skúseností s oblasťou porušovania práv 
duševného vlastníctva (na internete) a medzinárodnej justičnej spolupráce vo vybraných členských štátoch 
EÚ a tretích krajinách. Expertná skupina ad hoc bola vyzvaná, aby preskúmala metodiku projektu, vyjadrila 
sa k nej a podporila tento výskum, a to aj prostredníctvom účasti na diskusiách expertných skupín, online 
rozhovoroch a podľa možnosti poskytnutím príkladov príslušných prípadov. Okrem expertnej skupiny 
ad hoc oslovil inštitút UNICRI aj ďalších jednotlivých expertov, ktorí sa zúčastnili na rozhovoroch a poskytli 
príklady. Celkovo bolo zhromaždených a analyzovaných 10 exemplárnych prípadov. 
 
Následne boli vypracované dva modely prípadov týkajúce sa viacerých jurisdikcií (v prvom prípade išlo o 
falšované lieky predávané na internete a druhý sa týkal pirátstva v oblasti televízie s internetovým 
protokolom – IPTV) s cieľom preukázať komplexnosť medzinárodnej spolupráce v prípadoch porušovania 
práv duševného vlastníctva na internete a usmerňovať analýzu právnych nástrojov a opatrení 
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(občianskych, trestných a správnych), ktoré sú k dispozícii na boj proti porušovaniu práv duševného 
vlastníctva na internete. Oba modely prípadov boli vypracované na základe súčasných bežných ilegálnych 
praktík, ale nevychádzajú zo žiadnych existujúcich prípadov. 
 
 
 
Kľúčové zistenia 
 
Podľa oslovených expertov k dvom z najúčinnejších foriem medzinárodnej spolupráce patrí 1. neformálna 
spolupráca medzi vyšetrovateľmi a prokurátormi z rôznych krajín a 2. dobrovoľná spolupráca 
sprostredkovateľov prístupu na internet (napr. poskytovateľov služieb) v tretích krajinách, ktorí sa rozhodnú 
spolupracovať priamo s vyšetrovateľom alebo prokurátorom v inej krajine. 
 
V tejto štúdii sa skúma možnosť využitia existujúcich nástrojov a sietí, ako napríklad sieť G7 na boj proti 
počítačovej kriminalite v nepretržitej prevádzke a Európska sieť prokurátorov pre oblasť duševného 
vlastníctva (EIPPN) na uľahčenie neformálnej a dobrovoľnej spolupráce a na boj proti porušovaniu práv 
duševného vlastníctva na internete. 
 
Ak nie je k dispozícii neformálna ani dobrovoľná spolupráca, ďalším najefektívnejším krokom je dosiahnuť 
čo najviac využitím jednej jurisdikcie (alebo v jej rámci). Ak sa konanie vo veci porušenia práv duševného 
vlastníctva na internete (občianske alebo trestné) nemôže uskutočniť v jednej jurisdikcii, bude potrebná 
formálna medzinárodná justičná spolupráca. 
 

 
 
Rýchlosť medzinárodnej justičnej spolupráce v prípadoch porušovania práv duševného vlastníctva na 
internete v rámci občianskeho práva a vzájomná právna pomoc v trestných prípadoch týkajúcich sa 
porušovania práv duševného vlastníctva na internete sú mimoriadne dôležité. 
 
Medzinárodná spolupráca v občianskych veciach sa zameriava na typické cezhraničné otázky vrátane 
určenia (medzinárodnej) jurisdikcie a pravidiel týkajúcich sa uznávania a výkonu zahraničných rozsudkov 
(v prípade občianskych a obchodných vecí), ako aj na otázky medzinárodnej právnej pomoci vrátane 
doručovania písomností a získavania dôkazov z iných štátov. Takáto spolupráca sa vzťahuje aj na iné 
témy, ako je spolupráca v oblasti nárokov (napr. európsky exekučný titul pre nesporné nároky, európsky 

Dobrovoľná 
spolupráca

• V rámci odvetvia, za pomoci verejných orgánov a/alebo tretích strán (napr. MVO) boli vypracované postupy 
dobrovoľnej spolupráce, ktoré príslušné odvetvie následne dodržiava pri riešení určitých porušení práv duševného 
vlastníctva na internete. Takéto postupy umožňujú vnútroštátnym orgánom rýchlo a jednoducho zhromažďovať 
určité druhy informácií alebo požadovať ochranné opatrenia od vnútroštátnych alebo medzinárodných subjektov 
(najmä od poskytovateľov služieb alebo partnerských orgánov).

Jedna 
jurisdikcia

• Vnútroštátny orgán sa usiluje získať potrebné dôkazy a riešiť prípad na základe informácií dostupných v rámci 
svojej vlastnej jurisdikcie bez toho, aby spolupracoval s tretími stranami alebo s inými krajinami.

Medzinárodná 
justičná 

spolupráca

• Vo veľkej väčšine prípadov porušovania práv duševného vlastníctva na internete je zapojených viac jurisdikcií, a 
preto je potrebná medzinárodná justičná spolupráca.
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platobný rozkaz, európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu), alternatívne riešenie sporov 
(napr. mediácia v občianskych a obchodných veciach) alebo cezhraničné zmrazenie bankových účtov. 
 
Predmetom žiadosti o justičnú spoluprácu sú viaceré opatrenia na boj proti porušovaniu práv duševného 
vlastníctva na internete: 
• doručovanie dokumentov 
• súdne príkazy 
• zaistenie doménových mien na základe občianskeho práva 
• zaistenie predmetov alebo nástrojov porušujúcich práva na základe občianskeho práva 
• zaistenie nezákonných príjmov. 
 
Pokiaľ ide o vzájomnú právnu pomoc v trestných veciach, členské štáty často žiadajú o pomoc pri 
doručovaní súdnych dokumentov, vydávaní stíhaných osôb a zhromažďovaní dôkazov na účely 
vyšetrovania a stíhania trestných vecí. Používajú sa tieto typy formálnych žiadostí o vzájomnú právnu 
pomoc v trestných veciach: 
 
• doručovanie súdnych dokumentov 
• získanie kópií súdnych/trestných záznamov 
• získanie výpovedí podozrivých, svedkov alebo znalcov 
• získanie a zaistenie elektronických dôkazov 
• žiadosť o odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky, 
• získanie informácií od finančnej inštitúcie 
• získanie telefónnych údajov 
• žiadosť o prehliadku a zaistenie 
• žiadosť o cezhraničné pozorovanie 
• žiadosť o kontrolovanú dodávku 
• žiadosť o spoločný vyšetrovací tím 
• žiadosť o súbežné vyšetrovanie 
• žiadosť o utajenú operáciu 
• zaistenie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti 
• konfiškácia príjmov z trestnej činnosti 
• vydávanie väzňov 
• odovzdanie konania. 
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Celkovo sa v štúdii zistilo, že v EÚ a na medzinárodnej úrovni je k dispozícii veľké množstvo rôznych 
nástrojov na uľahčenie medzinárodnej spolupráce vrátane právnych nástrojov, ale aj neformálnych sietí, 

portálov a platforiem. 
 
Niektoré nástroje existujú už 
mnoho rokov (napríklad dva 
Haagske dohovory z rokov 1965 a 
1970 alebo Dohovor o vzájomnej 
právnej pomoci z roku 2000), 
zatiaľ čo iné sú pomerne nové 
[ako napríklad nariadenie (EÚ) 
2018/1805 o vzájomnom 
uznávaní príkazov na zaistenie a 
príkazov na konfiškáciu]. Niektoré 
nástroje sú obmedzené na veľmi 
špecifickú oblasť duševného 
vlastníctva (napr. Dohovor Rady 
Európy o falšovaní medicínskych 
produktov a o podobných 
protiprávnych činoch ohrozujúcich 
verejné zdravie, Protokol WHO na 

odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami alebo UNTOC) alebo sú stále málo známe 
alebo používané [napr. Európsky dohovor o informáciách o cudzom práve (ETS č. 62)], preto sa ich 
účinné uplatňovanie v prípadoch porušovania práv duševného vlastníctva na internete stále vyvíja. 
 
Konkrétnym cieľom viacerých existujúcich právnych opatrení je zaviesť, posilniť a harmonizovať ochranu 
a presadzovanie práv duševného vlastníctva. Príslušné ustanovenia sa však vo väčšine prípadov osobitne 
nezameriavajú na to, ako predchádzať porušovaniu práv duševného vlastníctva na internete alebo ako 
proti nemu bojovať. V takýchto právnych opatreniach sa často stanovujú len minimálne požiadavky, čím 
sa jednotlivým krajinám ponecháva priestor na prijatie konkrétnych vnútroštátnych opatrení. Okrem toho 
sa existujúce právne opatrenia niekedy zameriavajú na konkrétnu oblasť nezákonnosti (napr. Dohovor 
Rady Európy o falšovaní medicínskych produktov a o podobných protiprávnych činoch ohrozujúcich 
verejné zdravie), zatiaľ čo iné sa všeobecnejšie zameriavajú na porušovanie práv na internete (napr. 
Dohovor o počítačovej kriminalite). Okrem toho mnohé postupy v oblasti vzájomnej právnej pomoci boli 
navrhnuté v čase pred existenciou internetu, keď počet žiadostí predstavoval zlomok dnešného objemu, 
takže nezohľadňujú nestály charakter elektronických dôkazov. 
 
Jeden z problémov, ktorý odborníci často spomínajú, súvisí s oneskorením vo vykonaní alebo 
s odmietnutím žiadosti o právnu pomoc z dôvodov nejednotnosti. Niekedy sú výsledkom nepresnosti 
žiadostí alebo nejasností, pokiaľ ide o súvislosť medzi skutočnosťami uvedenými v žiadosti a žiadanou 
pomocou, v iných prípadoch sú výsledkom zlej kvality prekladu. Jeden expert tiež uviedol, že v niektorých 
prípadoch môžu zohrávať úlohu kultúrne rozdiely. Podľa oslovených expertov môžu mať na 
medzinárodnú spoluprácu vplyv aj obmedzené ľudské zdroje príslušných justičných orgánov. 
V niektorých krajinách majú prokurátori právomoc vybrať prípady, ktoré sa budú trestne stíhať, aby tak 
ušetrili zdroje, pričom experti z niektorých krajín uviedli, že môžu upustiť od konaní vo veciach, ktoré si 
vyžadujú formálnu medzinárodnú spoluprácu, pretože môžu byť zdĺhavejšie a zložitejšie. Uvádzali sa aj 
nedostatočné technické prostriedky (napr. videokonferenčné zariadenia) a jazykové bariéry. 
 
Na medzinárodnej úrovni už existuje úsilie o zlepšenie formálneho postupu vzájomnej právnej pomoci s 
cieľom zabrániť oneskoreniam pri získavaní elektronických informácií, ktoré sú rozhodujúce pre 
vyšetrovanie porušovania práv duševného vlastníctva na internete. Napríklad v marci 2018 Spojené štáty 
americké prijali zákon o objasňovaní zákonného využívania údajov v zámorí (CLOUD), ktorým sa povoľujú 
dvojstranné dohody medzi USA a dôveryhodnými zahraničnými partnermi umožňujúce orgánom činným v 
trestnom konaní, ktoré získali príslušné súdne oprávnenie, osloviť priamo technologické spoločnosti so 
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sídlom v druhej krajine s cieľom získať prístup k elektronickým údajom namiesto toho, aby využili postup 
na základe zmlúv o vzájomnej právnej pomoci, ktorý je časovo náročnejší. Hoci Rada EÚ prijala mandát, 
ktorým sa Európska komisia poveruje rokovať s USA o dohode o zákone CLOUD v septembri 2019, v čase 
vypracovania tejto štúdie dvojstranná dohoda medzi USA a EÚ podľa zákona CLOUD ešte neexistovala. 
 
Aktuálne vytvorené nástroje v EÚ výrazne prispeli k zjednodušeniu a urýchleniu procesu získavania 
informácií a dôkazov v reakcii na formálnu žiadosť o vzájomnú právnu pomoc v trestných veciach (napr. 
európsky vyšetrovací príkaz a európsky zatykač). 
Pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu v občianskych veciach v oblasti duševného vlastníctva, EÚ má k 
dispozícii právne nástroje na získavanie dôkazov [napr. nariadenie (ES) č. 1206/2001], na doručovanie 
písomností a súdnych písomností [napr. nariadenie (ES) č. 1393/2007] a na uznávanie zahraničných 
rozhodnutí (napr. nariadenie Brusel I), ktoré sa vo veľkej miere a účinne uplatňujú. V obmedzenej miere 
sa však v tomto kontexte využívajú aj iné dostupné nástroje EÚ, ako napríklad nariadenie (EÚ) č. 655/2014 
o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné 
vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach. 
 
Existencia mnohých špecializovaných sietí odborníkov sa vo všeobecnosti považuje za mimoriadne 
dôležitú pri podpore medzinárodnej formálnej a neformálnej spolupráce, keďže umožňuje priamy kontakt, 
výmenu odborných znalostí a rýchlu výmenu informácií. Tieto siete sú však vo všeobecnosti regionálne, 
s rozdielmi medzi regiónmi a nemusia nevyhnutne pokrývať všetky oblasti (občianske, správne, trestné), 
ani nevyhnutne nezohľadňujú osobitosti internetu.  
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