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Táto správa analyzuje ekonomický dosah nezákonného obchodovania s falšovaným tovarom a iných typov 
porušovania práv duševného vlastníctva na malé a stredné podniky (MSP). Poskytuje aj podrobnejšiu analýzu 
tejto hrozby v rámci EÚ. 

Obchod s falšovaným tovarom predstavuje dlhodobé celosvetové sociálno-ekonomické riziko, ktoré ohrozuje 
účinnú verejnú správu, efektívne podnikanie a blahobyt spotrebiteľov. Zároveň sa stáva významným zdrojom 
príjmov organizovaných zločineckých skupín. Poškodzuje aj hospodársky rast tým, že znižuje príjmy z obchodnej 
činnosti a oslabuje motiváciu k inováciám. 

Falšovaný a pirátsky tovar sa nachádza vo všetkých odvetviach a týka sa všetkých druhov výrobkov. V dôsledku 
toho sú všetky podniky, ktoré vo svojich obchodných modeloch využívajú duševné vlastníctvo vrátane 
ochranných známok, patentov alebo dizajnov, vystavené riziku jeho porušovania. MSP nie sú výnimkou. 

MSP zohrávajú dôležitú úlohu takmer vo všetkých ekonomikách. V krajinách OECD tvoria väčšinu podnikov a 
reprezentujú približne dve tretiny celkovej zamestnanosti. Hoci je využívanie práv duševného vlastníctva v 
radoch MSP relatívne nízke, inovatívne MSP vykazujú vyššiu mieru registrácie duševného vlastníctva, keďže 
aktívne hľadajú spôsoby, ako zlepšiť existujúce výrobky, služby a obchodné procesy. 

Jedným z najdôležitejších dôvodov, pre ktoré si MSP nechávajú zaregistrovať práva duševného vlastníctva, je 
zabrániť falšovaniu a zamedziť tomu, aby iné firmy kopírovali ich výrobky alebo služby. Zároveň až 40 % MSP v 
EÚ nesleduje trhy z hľadiska falšovania a potenciálneho porušovania svojho duševného vlastníctva. 

Údaje o presadzovaní poukazujú, že falšovanie má na MSP vplyv. Falšovatelia sa zameriavajú na všetky druhy 
inovatívneho tovaru, ktorý MSP vyrábajú, pričom najčastejšie im ide o elektrické prístroje a elektroniku, odevný 
a módny tovar, parfumériu a kozmetiku, ako aj hračky a hry. Mnohé z týchto falšovaných tovarov majú okrem 
toho horšiu kvalitu a predstavujú zdravotné a bezpečnostné riziká pre spotrebiteľov. 

Falšovaný tovar porušujúci práva duševného vlastníctva MSP prichádza väčšinou poštou z Číny a Hongkongu 
(Čína). Na pašovanie falzifikátov porušujúcich duševné vlastníctvo MSP zneužívajú zločinci menej tranzitných 
uzlov ako na pašovanie tovaru, ktorý porušuje duševné vlastníctvo veľkých spoločností. 

Okrem toho približne polovica zabavených falšovaných výrobkov porušujúcich práva duševného vlastníctva MSP 
určených pre EÚ bola zakúpená online. 

Schému získanú na základe colných zabavení dopĺňajú údaje z hodnotiacej tabuľky MSP ako výsledku prieskumu, 
ktorý úrad EUIPO uskutočnil medzi MSP v celej EÚ. Ukazuje sa, že kým 15 % MSP, ktoré si chránia práva 
duševného vlastníctva, má skúsenosti s porušením, v prípade inovatívnych firiem je tento podiel takmer 20 %. 
Tento údaj však môže byť podhodnotený, keďže 40 % MSP nesleduje trhy z hľadiska falšovania svojich výrobkov. 
Hlavný dôsledkom porušovania práv duševného vlastníctva pre MSP bolo zlepšenie informovanosti o potrebe 
ochrany duševného vlastníctva. Falšovanie tovaru viedlo však aj k strate obratu MSP, poškodeniu ich dobrého 
mena a strate konkurenčnej výhody. 

Pokiaľ ide o presadzovanie práv, najčastejšou formou, ktorú MSP využívajú na zamedzenie falšovania, je 
zasielanie žiadostí o zastavenie šírenia na internetové platformy. Zároveň však 11 % malých podnikov, ktorých 
duševné vlastníctvo bolo porušené, svoje práva neuplatňuje. Dôvodom je, že MSP vnímajú postupy 
presadzovania práva ako príliš zložité, zdĺhavé a nákladné. 

Škodlivé účinky porušovania práv duševného vlastníctva na výkonnosť firiem sú pre MSP nebezpečnejšie ako pre 
veľké firmy, ktoré majú skúsenosti a kapacity na zvládnutie týchto rizík. Zatiaľ čo veľké spoločnosti môžu byť 
schopné prekonať účinky zneužívania práv duševného vlastníctva, MSP nemusia mať dostatočné zdroje na 
kompenzáciu ekonomických škôd spôsobených porušením. Okrem toho MSP často nedokážu zabezpečiť účinnú 
ochranu a presadzovanie svojho duševného vlastníctva, pretože ochranné známky majú obmedzený geografický 
rozsah a ochrana často neplatí na iných trhoch (napríklad v Číne), kde môže dôjsť k porušeniu. A napokon, MSP 
často nemajú dostatočné zdroje a kapacity na sledovanie tejto hrozby alebo na zavedenie účinných 
protiopatrení. 

Podľa ekonometrickej analýzy v tejto štúdii majú MSP, ktorých duševné vlastníctvo bolo porušené, o 34 % nižšie 
šance na prežitie než MSP, ktoré nezaznamenali porušenie práv. Inak povedané, porušovanie práv duševného 
vlastníctva významne zvyšuje riziko odchodu MSP z trhu, pretože ďalšie pôsobenie nie je ziskové. 


