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Úvod
V době, kdy v rámci Evropského policejního úřadu zahájila činnost Koordinovaná koalice pro boj
proti porušování duševní vlastnictví, vydal Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví zprávu o
I. etapě šetření elektronických obchodních modelů, které porušují duševní vlastnictví.
Obsahem zprávy byl přehled nespočetných způsobů, jakými je v elektronickém prostředí
porušováno duševní vlastnictví, a představení nového způsobu zjišťování těchto obchodních
modelů, jejich podrobného mapování, analyzování a prezentování. V souvislosti s obchodními
modely, které v elektronickém prostředí tato práva porušují, se zpráva velmi často cituje.
Tato studie vychází z původních zjištění a podrobněji zkoumá informace o tom, jak podezřelé
subjekty porušují práva duševního vlastnictví názvů domén, která kdysi používaly známé
osobnosti, organizace, zahraniční zastupitelské úřady, obchodní společnosti či jiné populární
subjekty.
Tento jev poprvé popsal dánský odborník na kriminalitu v kyberprostoru, podle jehož zjištění si
subjekty podezřelé z porušování práv k ochranným známkám systematicky nechávaly registrovat
velké množství dříve používaných názvů domén s dánskou národní příponou .dk.

Motivem této činnosti bylo využitím popularity těchto názvů domén přilákat návštěvníky na nové
elektronické obchody, které byly podezřelé z prodeje zboží, jež porušovalo práva k ochranným
známkám. Podezřelý subjekt získal název domény ihned po jeho uvolnění k opětovnému zápisu
a krátce nato zahájil provoz elektronického obchodu.
Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví se rozhodl zjistit, zda se tato v Dánsku zjištěná
praxe objevuje i v jiných státech Evropské unie s rozvinutým segmentem elektronického
obchodu. Pro šetření byly vybrány Švédsko, Německo, Velká Británie a Španělsko a jeho
výsledkem je tato zpráva.
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Po provedeném šetření je zřejmé, že se v Dánsku zjištěná praxe objevuje i v daných čtyřech
vybraných státech, a to dokonce v dalece větším měřítku, než se očekávalo.
Na základě podrobného rozboru 40 případových příkladů se zdá, že to, co se na povrchu jeví
jako tisíce elektronických obchodů bez vzájemných vazeb, je zřejmě jediný podnikatelský
subjekt (nebo pouze pár subjektů), který evropským spotřebitelům prodává zboží, u nějž je
podezření na porušování práv k ochranným známkám.
Tato nová zpráva přináší další důkazy o rozsahu problému porušování duševního vlastnictví v
elektronickém prostředí ke komerčním účelům a silněji podtrhuje nutnost spolupráce na
evropské úrovni, má-li se tento problém dostat pod kontrolu.

António CAMPINOS
výkonný ředitel Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví
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1. Shrnutí
V roce 2015 si Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví nechal prostřednictvím Evropského
střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví vypracovat studii o elektronických
obchodních modelech využívaných při porušování práv duševního vlastnictví. Iniciativa byla
vytvořena jako nezávislá, na datech založená studie, jejímž cílem bylo vyhodnotit a analyzovat
fungování a financování komerčního porušování práv duševního vlastnictví, způsob, jak tato činnost
vytváří zisk, jaký je touto činností rozšiřování obsah a jak je široká její uživatelská základna.
Studie by měla politikům, občanské společnosti i soukromým firmám přinést informace k lepšímu
pochopení situace. Zároveň by měla přispět k určení a lepšímu pochopení škály opatření nutných k
zahájení řešení rozsáhlého porušování práv duševního vlastnictví v elektronickém prostředí.

Provedení studie bylo naplánováno do dvou etap:

 v I. etapě se jednalo o kvalitativní studii, jejímž cílem bylo získání přehledu jednotlivých
obchodních modelů, které se k porušování práv duševního vlastnictví v elektronickém
prostředí využívají,
 v II. etapě se jednalo o kvantitativní studii, jejímž cílem bylo podrobné zkoumání
konkrétních důležitých obchodních modelů a strategií.
Zpráva k I. etapě byla zveřejněna 12. července 2016 a je k dispozici na internetových stránkách
úřadu1.
Při šetření I. etapy odborní pracovníci objevili v Dánsku provedenou studii 2, která se zabývala
způsobem konkrétního využívání systému názvů domén v dánské doméně nejvyšší úrovně .dk.
Podnětem k vypracování studie byly zprávy hromadných sdělovacích prostředků o nově
vznikajících elektronických obchodech podezřelých z prodeje zboží porušujícího práva k
ochranným známkám, které se jevily jako samostatné nepropojené subjekty. Cílem dánské
studie bylo zjistit, zda se za zakládáním těchto elektronických obchodů skrývá nějaký vzorec či
nějaké struktura. Na základě rozboru nových zápisů dříve již používaných názvů domén bylo
zjištěno, že se pro vytváření těchto podezřelých elektronických obchodů využívají názvy domén,
které se v elektronickém prostředí využívala již předtím. Jakmile se název domény uvolnil k
novému zápisu, provozovatel elektronického obchodu si název nechal zapsat a krátce nato
založil nový elektronický obchod, u kterého následně vzniklo podezření na porušování práv k
cizím ochranným známkám. Charakteristickým znakem bylo,

1 https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/Research_on_Online_
Business_Models_IBM/Research_on_Online_Business_Models_IBM_en.pdf.
2 Výsledky šetření dánského odborníka na kybernetickou kriminalitu Henrika Bjørnera jsou k dispozici zde: http://cybercrime.
eu/analysis/analysing-registration-of-previously-used-danish-domain-names/.
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že dřívější užívání názvu domény nemělo vůbec žádný vztah ke zboží, které podezřelý
elektronický obchod prodával. Jednalo se například o názvy domén, které dříve používali
politici, zahraniční zastupitelské úřady či obchodní společnosti.

V období od října 2014 do října 2015 si subjekty podezřelé z porušování práv k
ochranným známkám nechaly nově zapsat 566 domén .dk, jakmile se jich původní
držitelé vzdali a domény byly volné k novému zápisu.3

Přestože se šetření týkalo pouze dánské národní domény nejvyšší úrovně .dk, odhalená činnost
naznačovala, že se k porušování práv k ochranným známkám zřejmě využívá i v jiných státech
Evropské unie. Na základě těchto zjištění se úřad rozhodl, že se bude tímto konkrétním
problémem podrobněji zabývat v II. etapě šetření a že se zaměří na čtyři evropské státy, v nichž
elektronický obchod dosahuje velkého objemu. Na základě těchto kritérií bylo vybráno Švédsko
jako s Dánskem srovnatelná skandinávská země, Německo a Velká Británie jako státy, v nichž
je elektronický obchod rozvinutý a velmi rozšířený, a dále Španělsko jako zástupce jižní Evropy
s velkým objemem elektronického obchodu.
Hlavním cílem analýzy bylo zjistit, které elektronické obchody prodávají zboží s podezřením na
porušování práv k ochranným známkám. Za tímto účelem byl vytvořen zautomatizovaný proces,
při němž byla na každý název domény uplatněna množina analytických modulů, která
vyhodnotila případné podezření na porušování práv k ochranným známkám. Smyslem těchto
analytických modulů byl sběr dat a analýza obsahu.
V době analýzy byla situace ve Švédsku, v Německu, ve Velké Británii a ve Španělsku následující.
Aktuální šetření jasně prokázalo, že v uvedených státech dochází ke stejnému jevu, který byl
dříve prokázán v Dánsku.

3 Tyto údaje byly převzaty z citované dánské studie.
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Národní doména nejvyšší

Švédsko

úrovně

Doba analýzy:

Celkový počet aktivních názvů
domén zjištěných v rámci
národní domény, které
odkazovaly na aktivní
internetové stránky
Celkový počet zjištěných
elektronických obchodů, které
využívaly název domény v
rámci dané národní domény
nejvyššího řádu
Celkový počet zjištěných
elektronických obchodů
podezřelých z porušování
cizích ochranných známek
pomocí názvu domény v rámci
dané národní domény
nejvyššího řádu
Celkový počet zjištěných
elektronických obchodů
podezřelých z porušování cizích
ochranných známek pomocí
názvu domény v rámci dané
národní domény nejvyššího
řádu, kdy daný název domény
dříve používal jiný držitel

Německo

.se

.de

Velká

Španělsko

Británie
.uk

8.–10. prosince

23. listopadu – 6.

26. ledna – 10.

2016

prosince 2016

února 2017

.es

Celkem

10.–11. ledna 2017

1 259 990

11 057 426

8 158 245

1 047 780

21 523 441

33 212

208 939

224 154

49 147

515 452

3 161

6 066
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4 461
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(6,3 %
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elektronických
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elektronických

elektronických

elektronických
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obchodů)

obchodů)

obchodů)

obchodů)

2 444

4 864

10 081

3 612

21 001

(77,3 %

(80,2 %

(71,1 %

(81,0 %

(75,35 %

podezřelých

podezřelých

podezřelých

podezřelých

podezřelých

elektronických

elektronických

elektronických

elektronických
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obchodů)
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V rámci šetření bylo ve Švédsku, v Německu, ve Velké Británii a ve Španělsku zjištěno 27 870
elektronických obchodů, které byly podezřelé z prodeje zboží, jež porušuje práva k ochranným
známkám. Bylo zjištěno, že z tohoto počtu elektronických obchodů jich 21 001 (73,35 %) využívá již
dříve používané názvy domén pro směrování elektronického provozu na internetové stránky, které s
dřívějším využitím daných názvů domén nemají nic společného.

Na základě šetření je třeba považovat za pravděpodobné, že ke stejné činnosti dochází i v
jiných evropských státech s rozvinutým elektronickým obchodem.
Při analýze zmíněných 27 870 elektronických obchodů podezřelých z prodeje zboží, jež
porušuje práva k ochranným známkám, bylo zjištěno několik charakteristických rysů, například:

 kategorie výrobků: primárně postiženými výrobky byla u podezřelých elektronických
obchodů obuv v 67,5 % a ve 20,6 % se jednalo o oděvy4,
 hlavní dotčené značky: značka, která utrpěla největší újmu, byla jako hlavní dotčená
značka zjištěna u 18 % podezřelých obchodů, zatímco značka s druhou největší újmou
byla jako hlavní dotčená značka zjištěna u 11,9 % podezřelých obchodů,
 využité programové vybavení: 94,6 % zjištěných podezřelých obchodů používalo totéž
konkrétní programové vybavení pro provoz elektronických obchodů,
 orgán, který provedl zápis do rejstříku: 40,78 % zjištěných podezřelých elektronických
obchodů ve Švédsku a ve Velké Británii bylo do rejstříku zapsáno stejným orgánem,
 jmenný server: 21,3 % zjištěných podezřelých obchodů používalo týž jmenný server,
 stát poskytovatele hostingových služeb: ve 25,9 % podezřelých elektronických obchodů
byl poskytovatel hostingových služeb umístěn na území Turecka, v 19,3 % na území
Nizozemska a v 18,3 % na území Spojených států.

4 Je pozoruhodné, že příslušné dvě kategorie výrobků odpovídají hlavním kategoriím výrobků dle průzkumu elektronických nákupů
evropského statistického úřadu Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_
statistics_for_individuals.
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Aktivita předchozích internetových stránek, které se pod danými názvy domén provozovaly, byla
velmi různorodá, přesto ji ale lze rozdělit do těchto skupin:
1. veřejné instituce, mezinárodní organizace a zájmové skupiny
2. finanční sektor
3. zpravodajství, média a informační internetové servery
4. jiné podnikatelské subjekty
5. výměna politických názorů a politická propaganda
6. dobrovolnictví
7. internetové stránky z oblasti kultury a náboženství
8. soukromá sdružení
9. veřejně známé osobnosti a fankluby
10. stránky s erotickou tematikou a seznamovací servery.
V průběhu šetření bylo podrobně zkoumáno 40 elektronických obchodů. Případové studie jsou
uvedeny v příloze této zprávy.

Doména001:

V případové studii

příslušný švédský název
domény
dříve přesměrovával
internetový provoz
internetové stránky
ve švédštině s informacemi
o Evropském
parlamentu.

Doména007:

V případové studii
Doména007-de
příslušný německý
název domény
dříve přesměrovával
internetový provoz
internetové stránky v
němčině
s informacemi o
baletní škole.

Doména010:

Doména003:

V případové studii
Doména010-co.uk

V případové studii

název domény
dříve přesměrovával
internetový provoz
internetové stránky
s informacemi o místní
eskortní službě.

název domény
dříve přesměrovával
internetový provoz
internetové stránky
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V žádné případové studii nebyla zjištěna žádná korelace mezi předchozím využíváním názvu
domény a prodejem aktuálních výrobků. Pokud byl název odmény využívaný k prodeji výrobků
již dříve, v době zpracovávání analýzy prodával daný elektronický obchod jiný druh zboží.
Případové studie naznačují, že výhradním motivem k novému zápisu názvu domény jména bylo
využíto popularity internetových stránek, které název odmény označoval před provedením
nového zápisu. Výhody se týkaly například indexování vyhledávačů, zveřejněných recenzí
služeb či výrobků a odkazů z jiných internetových stránek, které dosud nezohlednily aktuální
podobu stránek nově zapsaného názvu domény.
Příslušné elektronické obchody se zpočátku jevily jako samostatné nepropojené subjekty. Na
základě jejich rozboru a na základě případových studií bylo ovšem zjištěno několik společných
rysů v podobě značek a kategorií výrobků, které tyto podezřelé elektronické obchody nabízely,
konkrétních orgánů, které provedly zápis do rejstříku, jmenných serverů a v podobě státu
původu poskytovatele hostingových služeb.
Po prozkoumání struktury dané obchodní praxe a po podrobném rozboru 40 případových studií
byla šetřením dále zjištěna pravděpodobnost úzkého propojení mezi danými elektronickými
obchody. Šetření naznačuje, že to, co se na povrchu jeví jako tisíce elektronických obchodů bez
vzájemných vazeb, je zřejmě jediný podnikatelský subjekt (nebo pouze pár subjektů), který
evropským spotřebitelům prodává zboží, které porušuje práva k ochranným známkám.
Ve zprávě obsažená zjištění jsou zajímavá pro policejní orgány, internetové zprostředkovatele,
vlastníky ochranných známek i pro spotřebitele, kterým poskytuje vhled do rozsahu a
charakteristiky tohoto obchodního modelu, jenž se uplatňuje v řadě zemí Evropské unie.

10| www.euipo.europa.eu

www.euipo.europa.eu |11

ÚŘAD EVROPSKÉ UNIE
PRO DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante
Španělsko

www.euipo.europa.eu

Šetření elektronických obchodních
modelů, které porušují práva
k duševnímu vlastnictví – II. etapa
Elektronické obchody, které
využívají dříve užívaná doménová
jména a jsou podezřelé z
porušování práv k ochranné známce
Shrnutí

