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Zhrnutie 

 

 

Hoci je rozmach elektronického obchodu dobre zdokumentovaný, nie je jasné, aký vplyv 

mal vzostup rôznych technológií a spotrebiteľských návykov na porušovanie práv 

duševného vlastníctva na internete, a najmä na platformách sociálnych médií. V tejto 

súvislosti sa Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) rozhodol uskutočniť 

štúdiu s cieľom lepšie pochopiť rozsah a frekvenciu porušovania práv duševného 

vlastníctva v sociálnych médiách (1). Táto štúdia bola rozčlenená na tri oblasti záujmu 

s cieľom lepšie pochopiť súčasné činnosti a trendy súvisiace s falšovanými fyzickými 

výrobkami a pirátstvom digitálneho obsahu. 

 

Cieľom prvej časti štúdie je poskytnúť komplexný obraz o používaní sociálnych médií 

v súvislosti s možnými činnosťami porušujúcimi práva duševného vlastníctva alebo 

s propagáciou takéhoto porušovania práv. V druhej časti sa zisťuje relatívny výskyt 

porušovania práv duševného vlastníctva pri fyzických výrobkoch a digitálnom obsahu v 

sociálnych médiách v porovnaní s pravými výrobkami alebo zákonným digitálnym 

obsahom chráneným autorským právom. Zámerom tretej časti je identifikovať kľúčové 

ukazovatele s cieľom lepšie rozpoznávať obchodné modely porušovania práv 

duševného vlastníctva v sociálnych médiách. 

 

Rozsah analýzy bol stanovený na základe hĺbkovej analýzy údajov zo štyroch platforiem 

sociálnych médií (Facebook, Twitter, Instagram a Reddit) v šiestich európskych 

krajinách: Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Poľsko a Švédsko, hoci nie 

vždy bolo možné vysledovať konverzácie na kanáloch sociálnych médií, ktoré boli pre 

štúdiu vybrané. Tento problém sa čiastočne vyriešil tým, že pri priraďovaní konverzácií 

predmetným krajinám sa uplatnilo jazykové kritérium. V dôsledku toho bolo šesť jazykov 

Európskej únie (EÚ), ktoré sa zohľadňovali na účely štúdie (francúzština, nemčina, 

taliančina, poľština, španielčina, švédčina), doplnených o angličtinu, keďže ju 

v sociálnych médiách bežne používajú aj cudzinci s inou materinskou rečou. 

 

V štúdii sa použila metodika založená na analýze informácií zo sociálnych médií 

(analýza SIA) a kvantitatívna a kvalitatívna analýza. Pri zameraní na konverzácie 

 
(1) Ako sa zdôrazňuje v správe úradu EUIPO o stave porušovania práv duševného vlastníctva za rok 2020 
uverejnenej v júni 2020. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/status-reports-on-ip-infringement
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týkajúce sa porušovania práv duševného vlastníctva fyzických výrobkov a digitálneho 

obsahu bolo jedným z obmedzení štúdie právo na prístup k určitým konverzáciám na 

sociálnych sieťach. Štúdia sa preto zaoberala len verejnými konverzáciami. Ďalšou 

otázkou, na ktorú sa poukazuje v štúdii, boli ťažkosti pri rozlišovaní medzi zákonným a 

nezákonným obsahom. Výsledky uvedené v tejto správe v konečnom dôsledku 

prirodzene predstavujú obmedzenú vzorku a analýzy sa týkajú len zahrnutých šiestich 

krajín, siedmich jazykov a štyroch kanálov sociálnych médií. Táto rozmanitosť zdrojov a 

široký záber údajov však znamená, že vyvodeným záverom možno pripísať širší 

význam. Podobne, pokiaľ ide o správanie zistené na sociálnych médiách, možno obsah 

tejto správy považovať za ukazovateľ všeobecnejších návykov, ktoré sú v súčasnosti na 

sociálnych médiách v súvislosti s porušovaním práv duševného vlastníctva rozšírené. 

 

 

Používanie sociálnych médií na činnosti porušujúce práva duševného vlastníctva 

alebo jeho propagáciu 

 

Na účely tejto štúdie bolo na základe analýzy SIA získaných celkovo 3,9 milióna 

konverzácií týkajúcich sa kategórií a značiek vybraných na reprezentáciu fyzických 

výrobkov. Spomedzi týchto kategórií fyzických výrobkov sa najväčšie objemy 

konverzácií týkali hračiek, parfumov a kozmetiky. Pokiaľ ide o digitálny obsah, najväčší 

objem konverzácií sa týkal filmov, hudby a videohier. 

 

Za konverzáciu týkajúcu sa porušenia práv duševného vlastníctva sa považovala 

akákoľvek konverzácia týkajúca sa porušenia práv duševného vlastníctva. V štúdii sa 

zistilo, že 11 % konverzácií týkajúcich sa fyzických výrobkov by mohlo súvisieť s 

falšovaním a 35 % konverzácií o digitálnom obsahu by mohlo súvisieť s pirátstvom. Hoci 

sa kvantitatívna analýza vykonala s obozretnosťou, v štúdii sa poukazuje na skutočnosť, 

že je ťažké s určitosťou identifikovať porušovanie práv duševného vlastníctva. 

 

Pri skúmaní výskytu najvyššieho počtu prípadov porušenia práv duševného vlastníctva 

sa v prípade fyzických výrobkov na prvých troch miestach ocitli odevy, obuv a šperky. 

Najväčší počet porušení v prípade digitálneho obsahu zaznamenali elektronické knihy, 

televízne relácie a hudba. Jednoznačným záverom vyplývajúcim z týchto dôkazov bolo, 

že pri týchto výrobkoch bola spoločne zaznamenaná najvyššia miera konverzácií, ktoré 

boli identifikované ako konverzácie pravdepodobne súvisiace s porušovaním práv 

duševného vlastníctva. 
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Relatívny výskyt konverzácií týkajúcich sa falšovaných výrobkov a pirátskeho 

obsahu na sociálnych médiách v porovnaní s konverzáciami týkajúcimi sa 

pravých výrobkov alebo zákonného digitálneho obsahu 

 

V druhej časti štúdie, založenej na analýze troch rôznych aspektov, ktorými boli 

platformy, jazyky a časový aspekt, sa identifikovali určité trendy v činnostiach 

porušujúcich práva duševného vlastníctva a pri úsilí o ich propagáciu. 

 

Pokiaľ ide o porušovanie práv duševného vlastníctva v prípade fyzických výrobkov, v 

štúdii sa zistilo, že Instagram bol sociálnou sieťou s najvyšším celkovým objemom 

takýchto konverzácií. Na úrovni kategórií výrobkov bol Instagram aj hlavnou platformou 

pre konverzácie o hodinkách, hračkách, parfumoch a kozmetike, šperkoch a obuvi. 

Zistilo sa, že Twitter zaznamenal najvyšší objem konverzácií o odevoch a hračkách a 

platforma Reddit sa najčastejšie používala na konverzácie o farmaceutických výrobkoch 

a pokrývkach hlavy. Naopak, Facebook (2) vykazoval nižší objem konverzácií, čo by sa 

dalo vysvetliť efektívnym prístupom platformy k identifikácii a odstraňovaniu obsahu, 

ktorý porušuje práva (3). V tejto správe to však nie je možné podložiť dôkazmi, pričom 

v skutočnosti je možné, že nízky počet zaznamenaných konverzácií na Facebooku bol 

dôsledkom toho, že konverzácie týkajúce sa porušovania práv duševného vlastníctva 

prebiehali v súkromných, a nie vo verejných skupinách. Hoci všetky platformy majú 

funkciu priameho zasielania správ, rozšírenosť súkromných skupín je javom, ktorý je 

podľa všetkého pre Facebook typický. Keďže táto štúdia sa zaoberala len verejnými 

konverzáciami, táto hypotéza nemohla byť potvrdená, mala by sa však zohľadniť 

pri pohľade na porovnateľne nízke počty konverzácií s podozrením na porušovanie práv 

duševného vlastníctva, ktoré boli na Facebooku identifikované pomocou analýzy SIA. 

 

Pri porušovaní práv duševného vlastníctva v súvislosti s digitálnym obsahom bol 

identifikovaný iný model. Reddit bol mimoriadne dôležitou platformou na konverzácie 

súvisiace s filmami a televíznymi reláciami, zatiaľ čo Twitter bol uprednostňovaný pri 

konverzáciách súvisiacich s hudbou a elektronickými knihami. 

 
(2) Zo štúdie boli vylúčené súkromné skupiny na Facebooku. 
(3) Súčasťou opatrení Facebooku v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva je „globálny program 
oznamovania a odstraňovania nedovoleného obsahu, dôsledná politika týkajúca sa viacnásobných 
porušovateľov a ďalšie špecializované opatrenia, ktoré presahujú rámec oznamovania a odstraňovania.“ – 
Správa Facebooku o transparentnosti. 

https://transparency.facebook.com/intellectual-property
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Pokiaľ ide o jazykový parameter, v prvej časti štúdie sa zdôraznilo, že prevládajúcim 

jazykom je angličtina a niektoré jazyky, napríklad poľština a švédčina, sa používajú 

zriedkavo. Napriek tomu sa zistilo, že na Instagrame bol v súvislosti s fyzickými 

výrobkami zaznamenaný veľký objem francúzskych, nemeckých, talianskych a 

španielskych konverzácií, s výnimkou príspevkov súvisiacich s farmaceutickými 

výrobkami, ktoré sa častejšie vyskytovali na Twitteri. 

 

Keďže štúdia trvala 6 mesiacov (apríl až september 2020) a uskutočnila sa počas 

pandémie COVID-19, pozorovalo sa, že získané výsledky boli čiastočne ovplyvnené 

obmedzením pohybu. V záujme zasadenia výsledkov do kontextu sa celkový objem 

konverzácií týkajúcich sa duševného vlastníctva súbežne porovnával s celkovým 

trendom konverzácií o právach duševného vlastníctva zaznamenaných počas 

posledných troch rokov (od júna 2017 do júla 2020). Vyzdvihlo sa tým, že v prípade 

fyzických výrobkov vykazovala výrazný nárast konverzácií kategória farmaceutických 

výrobkov, pričom pri kategórii odevov sa vrchol zaznamenal okolo konca opatrení na 

obmedzenie pohybu. Naproti tomu sa v prípade digitálneho obsahu zaznamenal trend 

postupného nárastu konverzácií, čo by bolo možné vysvetliť ako účinok aktivačnej krivky, 

keďže používatelia sa postupne čoraz viac oboznamovali so zákonnou aj s nezákonnou 

spotrebou digitálneho obsahu. 

 

 

Obchodné modely porušujúce práva duševného vlastníctva používané 

v sociálnych médiách 

 

Modelovanie tém a kvalitatívna analýza vykonaná s cieľom identifikovať možné 

obchodné modely porušujúce práva duševného vlastníctva poukázali na to, že v prípade 

porušovania práv duševného vlastníctva v sociálnych médiách bolo veľmi ťažké 

identifikovať konkrétny model. Dá sa to vysvetliť nasledujúcimi pozorovaniami. 

 

• V prípade fyzických výrobkov sa analýzou zistilo, že konverzácie týkajúce sa 

porušovania práv duševného vlastníctva sa vzťahovali najmä na propagáciu 

a obchodné činnosti. Poskytovatelia falšovaných výrobkov kopírovali osvedčené 

a úspešné obchodné modely, ktoré už používajú legitímne značky. 
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• V zhromaždených konverzáciách bolo pirátstvo digitálneho obsahu motivované 

úmyslom používateľov získať prístup k pirátskemu obsahu. Všetky takéto 

konverzácie sa týkali nájdenia spôsobov, ako nezákonne získať prístup k obsahu. 

V dôsledku toho zohrávali poskytovatelia pirátskeho digitálneho obsahu pasívnu 

úlohu a pri šírení informácií a pritiahnutí nových používateľov k svojmu obsahu sa 

spoliehali na používateľov. 

 

Hoci v tejto štúdii nebolo možné identifikovať individuálne prispôsobené obchodné 

modely porušovania práv duševného vlastníctva, analýza viedla k vymedzeniu toho, čo 

možno nazývať prístup na základe „balíka tipov“ s cieľom pomôcť identifikovať 

konverzácie týkajúce sa porušovania práv duševného vlastníctva v prípade fyzických 

výrobkov aj digitálneho obsahu. Spoľahlivejší prístup k odhaľovaniu by uľahčilo aj 

používanie trénovaných modelov strojového učenia, ktoré by mohli poskytovať 

predpovede a odporúčania. 

 

Zo štúdie vyplýva, že platformy sociálnych médií sú nástrojmi na opakované 

porušovanie práv duševného vlastníctva v prípade fyzických výrobkov aj digitálneho 

obsahu. Okrem toho je identifikácia tohto typu obsahu zložitá z dôvodu rôznorodých a 

neustále sa meniacich prístupov, ktoré používajú poskytovatelia falšovaných výrobkov 

alebo pirátskeho obsahu a ktoré sú rozšírené na viacerých platformách, vo viacerých 

jazykoch a pri rôznych typoch obsahu. 


