
 

Monitorování a analýza 
sociálních médií v souvislosti s 
porušováním práv duševního 
vlastnictví 



Zpráva o monitorování a analýze sociálních médií v souvislosti 
s porušováním práv duševního vlastnictví 
 
 

2 

Shrnutí 

 

 

Růst elektronického obchodu je dobře zdokumentován, není však jasné, jak rozmach 

různých technologií a návyky spotřebitelů ovlivňují porušování práv duševního vlastnictví 

na internetu, a zejména na platformách sociálních médií. V této souvislosti se Úřad 

Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) rozhodl provést studii s cílem lépe 

pochopit rozsah a četnost porušování práv duševního vlastnictví na sociálních 

médiích (1). Tato studie je členěna do tří oblastí zájmu s cílem lépe porozumět 

současným činnostem a trendům souvisejícím s padělanými fyzickými výrobky 

a pirátstvím digitálního obsahu. 

 

Cílem první části studie je poskytnout komplexní představu o využívání sociálních médií 

v souvislosti s možným porušováním práv duševního vlastnictví nebo propagací 

takového porušování. Druhá část kvantifikuje relativní výskyt případů porušování práv 

duševního vlastnictví u fyzických výrobků a digitálního obsahu na sociálních médiích ve 

srovnání s pravými výrobky nebo legálním digitálním obsahem chráněným autorským 

právem. Třetí část si klade za cíl určit klíčové ukazatele s cílem lépe rozpoznávat 

obchodní modely porušování práv duševního vlastnictví na sociálních médiích. 

 

Pokud jde o rozsah analýzy, proběhla prostřednictvím vytěžování údajů ze čtyř platforem 

sociálních médií (Facebook, Twitter, Instagram a Reddit) v šesti evropských zemích: 

Německu, Španělsku, Francii, Itálii, Polsku a Švédsku, přestože nebylo vždy možné 

přiřazovat konverzace na kanálech sociálních médií vybraných pro tuto studii. Aby se 

toto omezení zmírnilo, byla pro přiřazování konverzací k cílovým zemím použita 

jazyková kritéria. V důsledku toho byla k šesti úředním jazykům Evropské unie (EU) 

zohledněných v této studii (francouzština, italština, němčina, polština, španělština 

a švédština) doplněna angličtina, neboť ji na sociálních médiích hojně používají nerodilí 

mluvčí. 

 

Studie uplatnila metodiku založenou na analytických nástrojích pro vyvozování vztahů 

z údajů vytěžených na sociálních médiích (social intelligence analytics, SIA) a na 

kvantitativní a kvalitativní analýze. Studie se zaměřila na konverzace týkající se 

 
(1) Jak je zdůrazněno ve zprávě úřadu EUIPO za rok 2020 o stavu porušování práv duševního vlastnictví 
zveřejněné v červnu 2020. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/status-reports-on-ip-infringement
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porušování práv duševního vlastnictví u fyzických výrobků a digitálního obsahu a jedním 

z jejích omezení bylo právo na přístup k určitým konverzacím na sociálních sítích. Studie 

se proto zabývala pouze veřejnými konverzacemi. Dalším problémem, na který studie 

poukázala, je nesnadné rozlišování mezi legálním a nelegálním obsahem. Výsledky 

uvedené v této zprávě pochopitelně reprezentují pouze určitý omezený vzorek a analýzy 

vypovídají pouze o situaci v šesti zemích – na základě sedmi jazyků a čtyř kanálů 

sociálních médií zahrnutých do studie. Z této různorodosti zdrojů a šíře údajů však 

zároveň vyplývá, že vyvozeným závěrům lze přisuzovat širší význam. Stejně tak lze 

hodnotit význam této zprávy, pokud jde o chování zjištěné na sociálních médiích, jako 

výpověď o širších vzorcích chování, které se v současnosti na sociálních médiích 

v souvislosti s porušováním práv duševního vlastnictví výrazně projevují. 

 

 

Používání sociálních médií k porušování práv duševního vlastnictví nebo 

k propagaci takového porušování 

 

Za použití nástrojů SIA bylo pro účely studie získáno celkem 3,9 milionu konverzací 

týkajících se kategorií a značek, jež byly zvoleny jako vzorek reprezentující fyzické 

výrobky. Největší objem konverzací v těchto kategoriích fyzických výrobků připadal na 

hračky, parfémy a kosmetiku. Pokud jde o digitální obsah, největší objem konverzací 

představovaly filmy, hudba a videohry. 

 

Konverzace týkající se porušování práv duševního vlastnictví byla definována jako 

jakákoli konverzace související s porušováním práv duševního vlastnictví. Ze studie 

vyplynulo, že s padělky by mohlo potenciálně souviset 11 % konverzací o fyzických 

výrobcích a s pirátstvím 35 % konverzací o digitálním obsahu. Přestože byla kvantitativní 

analýza provedena pečlivě, studie poukázala na skutečnost, že porušení práv duševního 

vlastnictví je obtížné s jistotou stanovit. 

 

Ze zkoumání, v jaké souvislosti došlo k největšímu počtu případů porušování práv 

duševního vlastnictví, vyplynulo, že o nejvyšší tři příčky na tomto žebříčku se v případě 

fyzických výrobků dělí oděvy, obuv a šperky. Pokud jde o digitální obsah, největší počet 

případů porušování práv duševního vlastnictví byl zjištěn u elektronických knih, 

televizních pořadů a hudby. Jasným závěrem, který je třeba z těchto důkazů vyvodit, je 

skutečnost, že na tyto výrobky jako celek připadal nejvyšší podíl konverzací, u nichž bylo 

zjištěno, že by mohly souviset s porušováním duševního vlastnictví. 
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Poměrný výskyt konverzací týkajících se padělaných výrobků a pirátského 

obsahu na sociálních médiích ve srovnání s pravými výrobky nebo legálním 

digitálním obsahem 

 

Druhá část studie, založená na analýze tří různých aspektů: platforem, jazyků 

a časových os, zjistila určité trendy v porušování práv duševního vlastnictví a úsilí 

o propagaci takového porušování. 

 

V případě porušování práv duševního vlastnictví u fyzických výrobků studie odhalila, že 

sociální sítí s nejvyšším celkovým objemem souvisejících konverzací je Instagram. Na 

úrovni kategorie výrobků byl Instagram rovněž hlavní platformou pro konverzace 

o hodinkách, hračkách, parfémech a kosmetice, špercích a obuvi. Největší objem 

konverzací o oděvech a hračkách byl zaznamenán na Twitteru a nejčastěji používanou 

platformou pro konverzace týkající se farmaceutických výrobků a pokrývek hlavy byl 

Reddit. Nižší objem konverzací byl oproti tomu zjištěn na Facebooku (2), což lze vysvětlit 

účinným přístupem této platformy k identifikaci a odstraňování obsahu porušujícího 

práva duševního vlastnictví (3). To však nelze v rámci této zprávy podepřít důkazy a ve 

skutečnosti to může být i tak, že nízký počet zjištěných konverzací týkajících se 

porušování práv duševního vlastnictví na Facebooku lze přičíst tomu, že tento typ 

konverzací probíhal spíše v soukromí než na veřejnosti. Ačkoli všechny zkoumané 

platformy mají funkci přímého zasílání zpráv, jedinečným rysem Facebooku je výrazná 

role soukromých skupin. Vzhledem k tomu, že se tato studie zabývala pouze veřejnými 

konverzacemi, tuto hypotézu nebylo možné potvrdit, ale měla by být brána v úvahu při 

konstatování poměrně nízkého počtu konverzací, v souvislosti s nimiž vzniká podezření 

na porušování práv duševního vlastnictví, identifikovaných na Facebooku 

prostřednictvím nástrojů SIA. 

 

V případě porušování práv duševního vlastnictví u digitálního obsahu se projevila 

odlišná struktura. Pokud jde o konverzace týkající se filmů a televizních pořadů, 

 
(2) Soukromé skupiny na Facebooku jsou z této studie vyloučeny. 
(3) Mezi opatření Facebooku, jejichž cílem je čelit porušování práv duševního vlastnictví, patří „globální 
program pro oznamování a odstraňování dotčeného obsahu, důrazná politika zaměřená proti opakovanému 
porušování práv duševního vlastnictví a další specializovaná opatření jdoucí nad rámec oznamování 
a odstraňování dotčeného obsahu.“ – zpráva o transparentnosti na Facebooku. 

https://transparency.facebook.com/intellectual-property
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výraznou roli hrála zejména platforma Reddit, zatímco pro konverzace na téma hudby 

a elektronických knih byl upřednostňován Twitter. 

 

Co se týče jazykového parametru, první část studie poukázala na to, že převládá 

angličtina a že některé jazyky, jako je polština a švédština, jsou používány zřídka. 

Navzdory tomu se ovšem ve studii konstatuje, že na Instagramu byl zjištěn velký objem 

francouzských, německých, italských a španělských konverzací o fyzických výrobcích. 

Výjimkou jsou zmínky o farmaceutických výrobcích, které byly častější na Twitteru. 

 

Vzhledem k tomu, že studie trvala šest měsíců (od dubna do září 2020) a uskutečnila se 

během pandemie COVID-19, autoři studie poukazují na to, že získané výsledky byly 

částečně ovlivněny omezením volného pohybu osob. Za účelem uvedení výsledků do 

kontextu byl celkový objem konverzací týkajících se práv duševního vlastnictví souběžně 

srovnáván s celkovou strukturou konverzací na téma práv duševního vlastnictví 

zaznamenaných za poslední tři roky (od června 2017 do července 2020). Vyplynulo 

z toho zjištění, že pokud jde o fyzické výrobky, znatelný nárůst konverzací byl 

zaznamenán u farmaceutických výrobků, přičemž u oděvů byla nejvyšší četnost 

konverzací na toto téma pozorována přibližně na konci omezení volného pohybu osob. 

Naproti tomu digitální obsah vykazoval trend postupného nárůstu konverzací, což lze 

interpretovat jako účinek křivky učení, neboť uživatelé se blíže seznámili se spotřebou 

legálního i nelegálního digitálního obsahu. 

 

 

Obchodní modely porušující práva duševního vlastnictví používané na 

sociálních médiích 

 

Z modelování témat a kvalitativní analýzy provedené s cílem identifikovat možné 

obchodní modely porušující práva duševního vlastnictví vyplynulo, že je velmi obtížné 

vymezit strukturu porušování práv duševního vlastnictví na sociálních médiích. To lze 

vysvětlit následujícími zjištěními. 

 

• V případě fyzických výrobků analýza odhalila, že konverzace týkající se 

porušování práv duševního vlastnictví souvisely především s propagací 

a obchodní činností. Poskytovatelé padělaných výrobků okopírovali osvědčené 

a úspěšné obchodní modely, které již používají legální značky. 
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• Ve shromážděných konverzacích bylo pirátství digitálního obsahu motivováno 

záměrem uživatelů získat přístup k pirátskému obsahu. Všechny konverzace se 

skutečně týkaly hledání způsobů, jak získat nelegálně přístup k obsahu. 

Poskytovatelé pirátského digitálního obsahu proto zaujali pasivní přístup a šíření 

informací a přilákání nových uživatelů k tomuto obsahu přenechali samotným 

uživatelům. 

 

Ačkoli v této studii nebylo možné zjistit na míru šité obchodní modely porušování práv 

duševního vlastnictví, analýza vedla k vymezení toho, co lze nazvat přístupem na bázi 

„souboru vodítek“ s cílem pomoci identifikovat konverzace týkající se porušování práv 

duševního vlastnictví jak u fyzických výrobků, tak u digitálního obsahu. Spolehlivější 

přístup k odhalování těchto jevů by také usnadnilo používání předem trénovaných 

modelů strojového učení, které by mohly poskytnout prognózy a doporučení. 

 

Ze studie vyplynulo, že platformy sociálních médií jsou nástroji pro opakované 

porušování práv duševního vlastnictví jak u fyzických výrobků, tak u digitálního obsahu. 

Navíc vzhledem k rozmanitým a neustále se měnícím metodám uplatňovaným 

poskytovateli padělaných výrobků nebo pirátského obsahu, které jsou rozšířeny na 

různých platformách, v různých jazycích a v různých typech obsahu, je identifikace 

obsahu porušujícího práva duševního vlastnictví složitá. 


