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Nová studie ukazuje přínos duševního vlastnictví pro 
evropské hospodářství  
 
Společná navazující studie úřadů EPO a EUIPO potvrzuje hospodářský přínos 
patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů a dalších forem duševního 
vlastnictví pro Evropu. 
 
 
Mnichov/Alicante, 25. října 2016 – Evropský patentový úřad (EPO) a Úřad 
Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) dnes zveřejnily druhou celoevropskou 
studii dopadu práv duševního vlastnictví na evropské hospodářství z hlediska HDP, 
zaměstnanosti, mezd a obchodu. 
 
Studie zjistila, že více než 42 % celkové hospodářské činnosti v EU (cca 5,7 bil. EUR 
ročně) generují průmyslová odvětví intenzivně využívající práv duševního vlastnictví 
a přibližně 38 % veškeré zaměstnanosti v EU (82 mil. pracovních míst) pramení 
z odvětví, která využívají práva duševního vlastnictví nadprůměrně. Zpráva též 
uvádí, že průměrné mzdy v odvětvích intenzivně využívajících práv duševního 
vlastnictví jsou o více než 46 % vyšší než v ostatních odvětvích.  
 
Tato odvětví prokázala také podle všeho větší odolnost během hospodářské krize: 
Porovnáme-li výsledky této studie (která se týká období 2011–2013) s výsledky 
předchozí studie (mapující období 2008–2010), zjistíme, že došlo k mírnému nárůstu 
přínosu uvedených odvětví k hospodářství EU. 
 
Prezident Evropského patentového úřadu Benoît Battistelli uvedl: „Naše druhá 
společná zpráva potvrzuje přínos patentů a dalších práv duševního vlastnictví pro 
evropské hospodářství. Význam nehmotných aktiv pro inovativní podniky dnes stále 
roste, zejména pro malé a střední podniky, ale také pro výzkumná střediska 
a univerzity. Znovu vidíme, že to má pozitivní dopad na pracovní místa, růst 
a prosperitu. Aby si však Evropa udržela konkurenceschopnost ve světovém 
hospodářství, musí podněcovat k ještě většímu vývoji a využívání nových technologií 
a inovací.“  
 
António Campinos, výkonný ředitel úřadu EUIPO, uvedl: „Charakter podnikání ve 
21. století se rychle mění a to znamená, že EU a světové hospodářství jsou silně 
závislé na právech duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky, průmyslové 
vzory a další práva. Tato zpráva ukazuje, že uvedená závislost dále roste a že tato 
práva se často využívají provázaně. To představuje problém z hlediska zajištění, aby 
práva duševního vlastnictví byla přístupnější pro všechny podniky, včetně MSP, 
a byla efektivně chráněna proti porušování s cílem pomoci EU zachovat si inovativní 
silné stránky a dále umožňovat tvorbu pracovních míst a růst.“ 
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Studie se zabývá širokou škálou práv duševního vlastnictví (patenty, ochrannými 
známkami, autorským právem, zeměpisnými označeními a právy k odrůdám rostlin), 
určuje odvětví, která je využívají relativně intenzivně, a vyčísluje, do jaké míry tato 
odvětví intenzivně využívající práv duševního vlastnictví přispívají k řadě různých 
hospodářských ukazatelů (zejména k hrubému domácímu produktu (HDP), 
zaměstnanosti, mzdám a zahraničnímu obchodu) na úrovni EU. Používá podobnou 
metodiku jako předchozí studie úřadů EPO a EUIPO zveřejněná v roce 2013 
a srovnatelné studie provedené ve Spojených státech.  
 
Silné odvětví ekologických technologií v EU 
 
Podle zprávy odvětví intenzivně využívající práv duševního vlastnictví tvoří téměř 
90 % obchodu EU se zbytkem světa. Studie zjistila, že EU má poměrně silné odvětví 
zabývající se technologiemi pro zmírnění dopadů změny klimatu, které zaměstnává 
1,2 % pracovní síly v EU, ale generuje 2,1 % hospodářského výsledku a významnou 
část kladné bilance obchodu mezi EU a zbytkem světa.  
 
Odvětví intenzivně využívající průmyslové vzory jako významná hnací síla 
obchodu 
 
Evropské podniky též excelují v oblasti průmyslových vzorů. Odvětví, která 
intenzivně využívají průmyslové vzory, přispěla v roce 2013 k bilanci zahraničního 
obchodu více než 234 mld. EUR. Podniky, které intenzivně využívají průmyslové 
vzory, vygenerovaly 18 % HDP EU a vytvořily 38,7 mil. pracovních míst. 

 
Podle zprávy zhruba polovina odvětví v EU intenzivně využívá práv duševního 
vlastnictví, přičemž v první dvacítce těchto odvětví nalezneme strojírenství, trh 
s nemovitostmi, finance a pojišťovnictví, výrobu motorových vozidel, počítačů 
a léčivých přípravků.  
 
Úřad USA pro patenty a ochranné známky zveřejnil v září 2016 podobnou studii 
obsahující srovnatelná zjištění týkající se hospodářství USA. Podíl zaměstnanosti 
a HDP v odvětvích intenzivně využívajících práv duševního vlastnictví je v Evropě 
poněkud vyšší než v USA. Tato odvětví také intenzivně přispívají k zahraničnímu 
obchodu USA, ale o trochu méně než v Evropě. Obě studie zjistily, že odvětví 
intenzivně využívající práv duševního vlastnictví vyplácejí o 46 % vyšší mzdy než 
jiná odvětví. 

Další informace:  
• Studie na internetových stránkách úřadu EPO 
• Studie na internetových stránkách úřadu EUIPO 
• #IPvalue 

http://www.epo.org/service-support/publications.html?id=87#tab3
https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/web/observatory/ip-contribution
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Kontaktní osoby pro tisk: 
 
EPO 
Rainer Osterwalder 
Tel. +49 (0)89 2399 1820 
rosterwalder@epo.org 
 
 
EUIPO 
Laura CASADO Claire CASTEL 
Tel: +34 965 13 8934 Tel: +34 965 13 9735 
Laura.CASADO@euipo.europa.eu Claire.CASTEL@euipo.europa.eu  
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