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Tato zpráva analyzuje hospodářský dopad nezákonného obchodování s padělaným zbožím a dalších typů 
porušování práv duševního vlastnictví na malé a střední podniky. Nabízí i hlubší analýzu této hrozby v kontextu 
EU. 

Obchodování s padělaným zbožím představuje dlouhodobé celosvětové sociálně-ekonomické riziko, které 
ohrožuje účinnou veřejnou správu, efektivní podnikání a blaho spotřebitelů. Zároveň se stává hlavním zdrojem 
příjmů organizovaných zločineckých skupin. Poškozuje rovněž hospodářský růst, neboť snižuje příjmy podniků a 
oslabuje jejich motivaci inovovat. 

Padělané zboží a nedovolené napodobeniny se vyskytují ve všech odvětvích a ve všech kategoriích výrobků. 
Riziku porušení práv duševního vlastnictví jsou proto vystaveny všechny společnosti, které ve svých obchodních 
modelech duševní vlastnictví (včetně ochranných známek, patentů nebo průmyslových vzorů) využívají, a to 
včetně malých a středních podniků. 

Malé a střední podniky hrají ve většině ekonomik významnou roli. V zemích OECD tvoří většinu podniků a 
představují přibližně dvě třetiny celkové zaměstnanosti. Využívání práv duševního vlastnictví je sice mezi malými 
a středními podniky relativně nízké, inovativní malé a střední podniky nicméně aktivně hledají způsoby, jak 
stávající produkty, služby a obchodní procesy zlepšovat, a disponují proto duševním vlastnictvím ve větším 
rozsahu. 

Jedním z nejdůležitějších důvodů, proč si malé a střední podniky práva duševního vlastnictví registrují, je snaha 
zabránit padělání, resp. snaha zabránit jiným firmám v kopírování výrobků či služeb. Zároveň až 40 % malých a 
středních podniků v EU své trhy z hlediska odhalování padělání a možného porušování duševního vlastnictví 
nemonitoruje. 

Údaje o vymáhání ukazují, jak jsou malé a střední podniky paděláním postiženy. Padělatelé se zaměřují na 
všechny druhy inovativních výrobků malých a středních podniků, přičemž jejich nejčastějším cílem jsou elektrické 
stroje a elektronika, oděvy a módní zboží, parfumerie a kosmetika a hračky a hry. Mnohé z těchto padělků jsou 
navíc nekvalitní a ohrožují zdraví a bezpečnost spotřebitelů. 

Padělané zboží porušující duševní vlastnictví malých a středních podniků se k nám dostává povětšinou poštou 
z Číny a Hongkongu (Číny). K pašování padělků porušujících duševní vlastnictví malých a středních podniků 
zneužívají pachatelé méně tranzitních uzlů, než je tomu v případě pašování zboží, které porušuje duševní 
vlastnictví velkých společností. 

Přibližně polovina padělaných výrobků porušujících práva duševního vlastnictví malých a středních podniků 
určených pro EU byla navíc zakoupena na internetu. 

Údaje o zabavení zboží celními orgány jsou doplněny údaji z průzkumu EUIPO SME Scoreboard, provedeného 
mezi malými a středními podniky v celé EU. Ukazují, že 15 % malých a středních podniků, které jsou držiteli práv 
duševního vlastnictví, se již s porušením těchto práv setkalo, přičemž v případě inovativních podniků tento podíl 
roste na téměř 20 %. I tak může být toto číslo podhodnocené, protože 40 % malých a středních podniků 
skutečnost, zda na trzích nedochází k padělání jejich výrobků, nijak nemonitoruje. Větší povědomí o potřebě 
chránit duševní vlastnictví je v případě malých a středních podniků hlavním účinkem porušování práv duševního 
vlastnictví. Mezi další významné dopady padělání zboží na malé a střední podniky patřily propad obratu, 
poškození dobré pověsti a ztráta konkurenční výhody. 

Pokud jde o vymáhání práv, nejoblíbenějším způsobem, jak proti padělání bojovat, je v rámci malých a středních 
podniků zasílání žádostí internetovým platformám o stažení zboží. 11 % malých podniků, jejichž práva duševního 
vlastnictví byla porušena, svá práva nevymáhá. Malé a střední podniky totiž považují postupy pro vymáhání 
práva za příliš složité, zdlouhavé a nákladné. 

Škodlivé účinky porušování práv duševního vlastnictví na výkonnost podniků jsou obvykle v případě malých a 
středních podniků větší hrozbou, než je tomu v případě velkých podniků, které mají zkušenosti a kapacitu se 
s riziky vypořádat. Zatímco velké společnosti mohou být schopny dopady zneužití práv duševního vlastnictví 
překonat, malé a střední podniky nemusí mít na náhradu hospodářských škod způsobených porušením práv 
dostatečné zdroje. Malé a střední podniky navíc často nejsou schopny zajistit účinnou ochranu a vymáhání svého 
duševního vlastnictví s ohledem na skutečnost, že ochranné známky mají omezenou zeměpisnou působnost a 
poskytnutá ochrana se často nevztahuje na jiné trhy (např. na Čínu), na nichž může k porušování práv docházet. 



Malé a střední podniky často nemají pro monitorování této hrozby, resp. pro vývoj účinných protiopatření, 
dostatečné zdroje a kapacity. 

Podle ekonometrické analýzy v této studii má malý a střední podnik, jehož duševní vlastnictví bylo porušeno, o 
34 % nižší šanci na přežití než malý a střední podnik, u něhož k porušení práv nedošlo. Jinými slovy, porušování 
práv duševního vlastnictví významně zvyšuje riziko, že malý a střední podnik opustí trh, protože se jeho další 
činnost stane nerentabilní. 


