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Auditoři prověřují ochranu 
duševního vlastnictví v EU 
Duševní vlastnictví je pro ekonomiku EU zásadní. Jeho ochrana na vnitřním trhu je proto 
klíčovým prvkem konkurenceschopnosti Unie. Maje tuto skutečnost na paměti, Evropský účetní 
dvůr zahajuje audit, jehož cílem je posoudit účinnost systému ochrany duševního vlastnictví EU. 

Duševní vlastnictví je pro evropskou ekonomiku EU zásadně důležité. Práva duševního vlastnictví 
(PDV) stimulují inovaci, kreativitu a technologický rozvoj. Zajišťují také ochranu před 
neoprávněným kopírováním, a pomáhají tak zabraňovat padělání a pirátství, jež jsou složitým a 
stále rostoucím problémem. Kromě hospodářských škod, které způsobují, mohou být i otázkou 
veřejné bezpečnosti, což se zřetelně projevilo v průběhu pandemie onemocnění covid-19. 

To platí zejména v řadě odvětví, kde jsou firmy EU světovými lídry: textilní průmysl, luxusní zboží a 
farmaceutický průmysl, abychom jmenovali alespoň několik. Odhaduje se, že odvětví, která ve 
velké míře závisí na ochraně duševního vlastnictví, vytváří téměř 45 % HND EU v hodnotě 6,6 
bilionu EUR a téměř třetinu pracovních míst v EU. 

„Bez účinných metod vynucování dodržování právních předpisů v oblasti práv duševního vlastnictví 
nemají inovace a kreativita oporu a míra investic se snižuje,“ uvedla Ildikó Gáll-Pelczová, členka 
Evropského účetního dvora odpovědná za tento audit. „Práva duševního vlastnictví mají proto 
pro úspěšné fungování vnitřního trhu zásadní význam.“  

Aby harmonizovala práva duševního vlastnictví v celé EU, zavedla Unie regulační rámec. Obrovské 
břímě odpovědnosti za zajištění řádné a jednotné ochrany práv duševního vlastnictví v celé EU 
nese kromě členských států i Evropská komise a další subjekty EU, jako je Úřad Evropské unie pro 
duševní vlastnictví (EUIPO).  

https://www.eca.europa.eu/
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Audit, který byl právě zahájen, se zaměřuje na ochranné známky EU, průmyslové vzory 
Společenství a zeměpisná označení. Jeho cílem je posoudit, zda jsou práva duševního vlastnictví na 
jednotném trhu dobře chráněna.  

Základní informace  

Duševním vlastnictvím se rozumí duševní výtvory, jako vynálezy, umělecká díla, symboly, jména a 
zobrazení používané v komerčním styku. Podle mezinárodních smluv se práva duševního 
vlastnictví tradičně dělí na dvě kategorie:  

— autorská práva vztahující se na literární díla, filmy a hudbu a 
— průmyslová autorská práva zahrnující patenty (vynálezy), ochranné známky, vzory a 

zeměpisná označení (ZO).  

Dne 25. listopadu 2020 Evropská komise zveřejnila nový Akční plán pro duševní vlastnictví na 
podporu iniciativy EU pro oživení a odolnost. 

Dnes zveřejněná zpráva o připravovaném auditu poskytuje informace o probíhajícím auditním 
úkolu, který se týká ochrany práv duševního vlastnictví v EU. Podle plánu má být audit dokončen 
ve druhé polovině roku 2021. Zprávy o připravovaném auditu vycházejí z přípravných prací 
provedených před zahájením auditu a nelze je považovat za auditní připomínky, závěry nebo 
doporučení. Plné znění zprávy o připravovaném auditu je k dispozici v angličtině na internetové 
stránce EÚD eca.europa.eu. 

V květnu 2019 zveřejnil EÚD stanovisko k EUIPO. 

Tiskový kontakt pro tuto zprávu o připravovaném auditu 
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