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01 / Předmluva

Význam práv duševního vlastnictví pro společnost a hospodářství v Evropě je v posledních letech stále 
jasnější.

Studie o příspěvku odvětví intenzivně využívajících práv duševního vlastnictví pro hospodářství Evrop-
ské unie provedená ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem v roce 2013 prokázala význam 
těchto odvětví. Ukázalo se, že přímo či nepřímo podporují 35 % pracovních míst, téměř 39 % HDP 
Evropské unie a 90 % zahraničního obchodu.

Úřad OHIM nyní prostřednictvím Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního 
vlastnictví provedl navazující studii, která se podrobněji zabývá vlivem těchto práv na úrovni firem 
nebo společností. Studie, která vychází z oficiálních veřejných finančních údajů více než 2,3 milionu 
evropských firem, zahrnuje společnosti, které vlastní patenty, ochranné známky a průmyslové vzory na 
úrovni členských států i EU.

Studie ukazuje, že u velkých společností je čtyřikrát pravděpodobnější, že vlastní práva duševního 
vlastnictví, než u menších společností – 40 % větších firem má zapsaná práva v porovnání s 9 % MSP. 
Dále ukazuje, že společnosti, které vlastní práva duševního vlastnictví, dosahují lepších výsledků než 
ty, které je nevlastní. Toto zjištění je významné zejména pro 1,8 milionu MSP, které mají zapsaná práva 
duševního vlastnictví, jelikož představují velmi důležitou část hospodářství EU.

Výsledky dokládají, že podniky, které vlastní práva duševního vlastnictví, generují výrazně vyšší příjmy 
na zaměstnance než ty, které je nevlastní, mají více zaměstnanců a vyplácejí vyšší mzdy a že tento 
vztah je obzvláště silný u MSP.

To je podle našeho názoru velmi důležitá informace pro podniky a tvůrce politik v Evropě. Poukazuje 
na prostou souvislost mezi duševním vlastnictvím a hospodářskou výkonností. Přestože by neměla být 
vykládána v tom smyslu, že vytváří příčinnou souvislost mezi vlastnictvím práv duševního vlastnictví a 
vyššími příjmy na zaměstnance, jasně naznačuje, že mezi těmito dvěma aspekty určitý vztah existuje.
Tato zpráva poskytne informace pro řadu projektů úřadu, včetně nadcházejícího Přehledu MSP, jehož 
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Při provádění této studie získali autoři užitečné informace od členských států, Evropské komise, Ev-
ropského patentového úřadu a společnosti Europe Economics, která provedla technickou část analýzy.

Autoři rovněž děkují za připomínky k návrhu zprávy, které poskytli Carsten Fink (WIPO), Kamil Kiljanski 
(Evropská komise), Alan Marco a Asrat Tesfayesus (USPTO), Philipp Schautschick (TU Mnichov) a 
Mariagrazia Squicciarini (OECD).

účelem je podrobněji prozkoumat, jak MSP využívají práva duševního vlastnictví. Přehled připraví úřad 
OHIM prostřednictvím Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví ve 
spolupráci s Evropskou komisí.
 
Úřad věří, že tato zpráva významně přispěje k širšímu pochopení úlohy tvořivosti a inovací ve 
společnosti a hospodářství EU a pomůže objasnit, že práva duševního vlastnictví jsou pro každého.

António Campinos 
Präsident des HABM 
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02 / Shrnutí

Jeden z mandátů Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (dále jen 
„středisko“) spočívá v poskytování údajů, které jsou podloženy fakty a důkazy, o vlivu a úloze duševního vlast-
nictví v hospodářství Evropské unie (EU) a o tom, jak je vnímáno veřejností. Pro dosažení tohoto cíle provádí 
středisko program sociálně-ekonomických studií.

V září 2013 byla zveřejněna studie, která posoudila společný přínos odvětví, která intenzivně využívají 
různých druhů práv duševního vlastnictví, jak pro hospodářství EU jako celku, tak pro hospodářství jednot-
livých členských států.

Tato zpráva představuje navazující studii, která se zabývá úlohou práv duševního vlastnictví podrobněji 
prostřednictvím analýzy velkého reprezentativního vzorku tvořeného více než 130 000 evropskými firmami1 
s cílem porovnat hospodářskou výkonnost firem, které vlastní práva duševního vlastnictví, s těmi, které je 
nevlastní.

Práva duševního vlastnictví zahrnutá v této studii jsou patenty, ochranné známky a průmyslové vzory (a 
jakékoli kombinace těchto tří práv). Autorská práva a zeměpisná označení, která byla součástí studie z roku 
2013, nebyla do této studie zahrnuta vzhledem ke své povaze.2  Tato studie na druhou stranu ale zahrnuje jak 
evropská, tak vnitrostátní práva duševního vlastnictví, což představuje významné obohacení údajů, a přináší 
ucelený obrázek portfolia práv duševního vlastnictví každé firmy – jak evropských, tak vnitrostátních práv.

Údaje o portfoliu práv duševního vlastnictví jednotlivých firem byly sloučeny s informacemi uvedenými v 
komerční databázi ORBIS. Tato databáze obsahuje finanční a další informace o milionech evropských firem 
shromážděné z informací a účetních zpráv, které firmy předložily obchodním rejstříkům všech členských států 
EU. Spárování databází práv duševního vlastnictví s databází ORBIS bylo provedeno na základě vlastnictví 
práv duševního vlastnictví. Studie vychází z finančních a dalších informací o společnostech, které jsou zap-
sané jako formální vlastníci patentů, ochranných známek nebo průmyslových vzorů. Některé společnosti, které 
jsou součástí struktury větší skupiny, nemusejí být formálními vlastníky práv duševního vlastnictví (formálním 
vlastníkem může být jejich ústředí), přesto však využívají práv duševního vlastnictví ve svých obchodních 
činnostech.

Hospodářská výkonnost firmy se dá měřit různými způsoby. Vzhledem k nedostatku údajů a nutnosti srovná-
vat pouze podobné firmy (odstranění vlivu velikosti firmy na statistické výsledky) byly jako hlavní ukazatel 
výkonnosti firmy zvoleny „příjmy na zaměstnance“.

Soubor údajů byl sestaven tak, aby zhruba polovina ze zkoumaných firem, tedy 63 288, měla ve svém portfo-
liu alespoň jeden patent, ochrannou známku nebo průmyslový vzor. To umožňuje srovnání výkonnosti firem, 

1 Část popisných statistických údajů v kapitole 5 je založena na ještě větším vzorku tvořeném více než 2,3 milionu firem.

2 Hlavním důvodem je, že autorská práva nejsou vždy zapsána, zatímco zeměpisná označení nezapisují jednotlivé firmy.
 Proto údaje o vlastnictví těchto práv duševního vlastnictví na úrovni firem jednoduše neexistují.
 



2.1 Metodika

Údaje byly analyzovány pomocí tří typů metodik:

Zaprvé byly sestaveny popisné statistiky s cílem objasnit rozdíly mezi firmami, které vlastní práva duševního 
vlastnictví, a firmami, které je nevlastní, a to z hlediska hospodářských charakteristik firem. Rozdíly byly 
ověřovány z hlediska statistické významnosti. Výsledky této analýzy jsou uvedeny v kapitole 5.

Kapitola 6 pojednává o zjištěních ekonometrické analýzy údajů. Umožňuje podrobné prozkoumání vztahu 
mezi vlastnictvím práv duševního vlastnictví firmami a jejich hospodářskou výkonností. To je v protikladu ke 
studii z roku 2013 zkoumající odvětví intenzivně využívající práv duševního vlastnictví, která popisovala struk-
turu hospodářství z hlediska využívání práv duševního vlastnictví na úrovni odvětví, ale nesnažila se činit 
jakékoli analytické závěry. Výsledky analýzy jasně naznačují, že mezi vlastnictvím práv duševního vlastnictví a 
hospodářskou výkonností na úrovni jednotlivých firem existuje systematický pozitivní vztah. Tato studie posky-
tuje důkaz o existenci tohoto vztahu na základě statistické analýzy velmi velkého vzorku jednotlivých firem.

Přestože příčinný vztah v užším slova smyslu nelze vzhledem k dostupným údajům dokázat, ekonometrická 
analýza umožňuje výzkumným pracovníkům kontrolovat několik dalších faktorů, které ovlivňují hospodářskou 
výkonnost a „izolovat“ vztah mezi duševním vlastnictvím a výkonností firem. Existují různé ekonomické teorie, 
které tvrdí, že mezi duševním vlastnictvím a výkonností firem existuje příčinná souvislost. Tyto teorie budou 
popsány v této zprávě.

Nakonec byla provedena shluková analýza údajů. Cílem této analýzy je identifikovat skupiny firem („shluky“), 
které jsou podobné z hlediska vlastnictví práv duševního vlastnictví. Tyto skupiny se poté analyzují, zda mezi 
nimi existují systematické rozdíly, pokud jde o zkoumané proměnné, jako jsou příjmy na zaměstnance nebo 
průměrná zaměstnanost na firmu. Výsledky jsou uvedené v příloze 8.4.
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které tato práva duševního vlastnictví vlastní, s těmi, které je nevlastní. Dále to umožňuje podrobné zkoumání 
vztahu mezi výkonností firmy a velikostí jejího portfolia práv duševního vlastnictví. Pokud je nám známo, je 
pokrytí souboru údajů výrazně větší než u jakéhokoli jiného aktuálně dostupného zdroje údajů tohoto typu, což 
zajišťuje dostatečně velký vzorek, aby bylo možné činit spolehlivé a reprezentativní závěry.

Studie neobsahuje žádná politická doporučení, jelikož to nespadá do jejího rozsahu. Namísto toho posky-
tuje důkazy, které tvůrci politik mohou využít pro svou práci a které mohou sloužit jako výchozí materiál pro 
zvyšování veřejného povědomí o duševním vlastnictví v Evropě.
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2.2 Hlavní zjištění

V tabulce 1 jsou uvedené hlavní finanční a firemní proměnné pro společnosti zahrnuté ve vzorku za rok 2010.

Tabulka 1: Průměrné hodnoty vybraných proměnných podle vlastnictví práv duševního 
vlastnictví

Počet 
zaměstnanců

Příjmy na 
zaměstnance 

(EUR/rok)

Mzdy na 
zaměstnance 

(EUR/rok)

Firmy nevlastnící práva 
duševního vlastnictví

93,6 225 540 37 996

Firmy vlastnící práva 
duševního vlastnictví

Všechna práva duševního 
vlastnictví

547,3 290 106 45 520

% rozdíl v porovnání s firmami, které 
práva duševního vlastnictví nevlastní

484,6 % 28,6 % 19,8 %

Patenty 1 537,6 283 567 53 424

% rozdíl v porovnání s firmami, které 
práva duševního vlastnictví nevlastní

1 542,6 % 25,7 % 40,6 %

Ochranné známky 569,9 292 011 45 139

% rozdíl v porovnání s firmami, které 
práva duševního vlastnictví nevlastní

508,8 % 29,5 % 18,8 %

Průmyslové vzory 2 103,1 296 316 46 747

% rozdíl v porovnání s firmami, které 
práva duševního vlastnictví nevlastní

2 146,7 % 31,4 % 23,0 %

Poznámka: Na základě dostupných údajů ze sledování132 277 firem. Všechny rozdíly jsou statisticky významné na úrovni1 %. Skupina „firmy vlastnící 
všechna práva duševního vlastnictví“ je definována jako firmy, které vlastnily alespoň jeden patent, ochrannou známku nebo průmyslový vzor nebo jakoukoli 
kombinaci těchto práv. Skupiny „firmy vlastnící patenty“, „firmy vlastnící ochranné známky“ a „firmy vlastnící průmyslové vzory“ jsou definovány jako firmy, 
které vlastnily minimálně jedno z uvedených práv duševního vlastnictví. Protože mnoho firem vlastní kombinaci těchto tří práv duševního vlastnictví, firmy 
vlastnící různá práva duševního vlastnictví se překrývají.

Jak ukazuje tabulka 1, firmy, které vlastní práva duševního vlastnictví, jsou spíše větší firmy než ty, které je 
nevlastní, a to z hlediska počtu zaměstnanců (v průměru 547 oproti 94 zaměstnancům). Proto jsou ukazatele 
hospodářské výkonnosti, jako jsou příjmy, zisk nebo mzdy, vyjádřeny v přepočtu na jednoho zaměstnance.

Firmy, které vlastní práva duševního vlastnictví, tedy mají v průměru o 29 procent vyšší příjmy na zaměstnance, 
než firmy, které je nevlastní. To lze považovat za jeden z hlavních výsledků této studie. Co se týče jednot-
livých práv duševního vlastnictví, průměrný pozitivní rozdíl v příjmech u firem, které vlastní práva duševního 
vlastnictví, činí 26 procent u patentů, 29 procent u ochranných známek a 31 procent u průmyslových vzorů.

Z tabulky 1 také vyplývá, že firmy, které vlastní práva duševního vlastnictví, vyplácejí v průměru o 20 procent 
vyšší mzdy než firmy, které tato práva nevlastní. Nejsilnější vliv byl zaznamenán v souvislosti s vlastnictvím 
patentů (mzdy v průměru vyšší o 41 procent) a poté u průmyslových vzorů (o 23 procent) a ochranných 
známek (o 19 procent). Přestože z hlediska příjmů na zaměstnance se zdá, že patenty jsou méně spo-
jovány se zvýšením výkonnosti v porovnání s ochrannými známkami a průmyslovými vzory, jsou druhem 
práv duševního vlastnictví, který v průměru generuje nejvyšší odměny pro zaměstnance. To také odpovídá 
výsledkům předchozí studie, která se zabývala příspěvkem odvětví intenzivně využívajících práv duševního 
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vlastnictví k hospodářství EU z hlediska hrubého domácího produktu, zaměstnanosti, mezd a mezinárod-
ního obchodu.3

Ekonometrická analýza v kapitole 6, jejíž výsledky jsou shrnuty v tabulce 2 níže, potvrzuje pozitivní souvis-
lost mezi vlastnictvím práv duševního vlastnictví a hospodářskou výkonností, kdy příjmy na zaměstnance 
jsou o 28 procent vyšší u firem, které vlastní práva duševního vlastnictví, než u firem, které je nevlastní.

Analýza dále ukazuje, že tento vztah je obzvláště výrazný u malých a středních podniků (MSP).4 Tato 
zpráva používá definici založenou na počtu zaměstnanců a obratu. MSP, které vlastní práva duševního 
vlastnictví, vykazují téměř o 32 procent vyšší příjmy na zaměstnance než MSP, které práva duševního 
vlastnictví nevlastní vůbec. Tedy přestože většina MSP v Evropě práva duševního vlastnictví nevlastní, 
ty, které je vlastní, mají výrazně vyšší příjmy na zaměstnance. V případě velkých firem jsou příjmy na 
zaměstnance o 4 procenta vyšší u firem, které práva duševního vlastnictví vlastní, než u firem, které je 
nevlastní. V této souvislosti z analýzy vyplývá, že 4 z 10 velkých firem v Evropě vlastní práva duševního 
vlastnictví, ovšem spojitost s vyššími příjmy na zaměstnance je méně výrazná než u MSP. Nutno pozna-
menat, že tato zjištění byla získána při současném sledování dalších faktorů, které by mohly mít vliv na 
výkonnost firmy, jako je země, v níž firma sídlí, nebo odvětví, ve kterém podniká.

Z ekonometrické analýzy v kapitole 6 dále vyplývá, že nárůst výkonnosti firmy závisí na druhu a kombinaci 
práv duševního vlastnictví. Nejvyšší nárůst příjmů na zaměstnance byl zaznamenán u firem, které vlastní 
pouze ochranné známky nebo ochranné známky v kombinaci s průmyslovými vzory: o 30 a 39 procent, v 
uvedeném pořadí. Firmy, které vlastní pouze patenty, vykazují o 15 procent vyšší příjmy na zaměstnance; 
firmy, které vlastní pouze průmyslové vzory, vykazují tyto příjmy také o 15 procent vyšší; firmy, které vlastní 
patenty a ochranné známky, je vykazují o 17 procent vyšší; firmy, které vlastní patenty a průmyslové vzory, 
o 15 procent vyšší a firmy vlastnící všechna tři práva duševního vlastnictví o 16 procent vyšší.

Výše uvedené hodnoty odrážejí dvoustranné porovnání. Jinak řečeno, firmy, které nevlastní konkrétní právo 
duševního vlastnictví, jsou porovnávány s firmami, které je vlastní. Pomocí ekonometrické analýzy je také 
možné vypočítat účinek nárůstu počtu práv duševního vlastnictví, které firma vlastní. Z tohoto typu analýzy 
vyplývá, že 10% nárůst portfolia evropských ochranných známek firmy souvisí s 2,8% nárůstem příjmů 

3   Odvětví intenzivně využívající práv duševního vlastnictví a jejich příspěvek k hospodářské výkonnosti a zaměstnanosti v Evropské unii, EPO/OHIM,  
 září 2013.

4 MSP je definován v článku 2 přílohy doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (2003/361/ES)  
 jako podnik s méně než 250 zaměstnanci a obratem nepřesahujícím 50 milionů EUR nebo podnik, jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43  
 miliony EUR.

 

Tabulka 2: Vlastnictví práv duševního vlastnictví a příjmy na zaměstnance, podle 
velikosti firem

Rozdíl v příjmech na zaměstnance mezi firmami, které vlastní práva duševního 
vlastnictví, a firmami, které je nevlastní

Velké firmy + 4.0%

MSP + 31.7%

Celkem + 28.0%

Poznámka: Na základě sledování celkového počtu 130 555 firem. Rozdíly jsou statisticky významné na úrovni spolehlivosti 99 %.
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na zaměstnance, přičemž 10% nárůst portfolia národních ochranných známek je spojován s 5,2% nárůstem 
příjmů na zaměstnance, u patentů 10% nárůst portfolia evropských patentů vede k 1,8% nárůstu příjmů na 
zaměstnance a 10% nárůst portfolia národních patentů k 4,6% nárůstu příjmů na zaměstnance. U národních 
průmyslových vzorů analýza ukazuje, že 10% nárůst portfolia je spojován s 0,7% nárůstem výkonnosti. U os-
tatních práv duševního vlastnictví nebylo možné z ekonometrické analýzy vyvodit statisticky významný vztah, 
což znamená, že není možné říci s více než 90% spolehlivostí, že mezi nárůstem portfolia příslušných práv 
duševního vlastnictví firmy a její hospodářskou výkonností existuje pozitivní vztah.

2.3 Omezení studie a směrování dalšího výzkumu

Analýza předložená v této studii potvrzuje, že existuje silný pozitivní vztah mezi vlastnictvím různých druhů práv 
duševního vlastnictví a výkonností firem z hlediska příjmů na zaměstnance a průměrných vyplácených mezd.

Jako u každé statistické analýzy je však třeba i tyto výsledky vykládat opatrně. Nejsou nezvratným důkazem, že 
podněcování firem, aby více využívaly práva duševního vlastnictví, povede ke zvýšení jejich výkonnosti. Studie 
ukazuje, že existuje pozitivní vztah mezi vlastnictvím práv duševního vlastnictví firmami a jejich výkonností (z 
hlediska příjmů na zaměstnance). Vlastně může existovat několik mechanismů, jejichž prostřednictvím sou-
vislost mezi vlastnictvím práv duševního vlastnictví a výkonností firem může fungovat. Vzhledem k dostupným 
údajům však není možné je v této analýze rozlišit.

Metodika, kterou tato studie používá, umožňuje identifikovat vlastníky práv duševního vlastnictví podle názvu 
společnosti, jak je uvedený v rejstřících duševního vlastnictví, a porovnává tento název s databází ORBIS. Data-
báze ORBIS představuje největší zdroj demografických a finančních informací o evropských firmách, který mají 
výzkumní pracovníci k dispozici. ORBIS však neobsahuje dostatek informací k tomu, aby bylo možné identifiko-
vat všechny oprávněné subjekty / uživatele práv duševního vlastnictví, kteří nejsou bezprostředními vlastníky.

Přestože databáze ORBIS obsahuje informace o ekonomických vazbách mezi společnostmi (domácí konečný 
vlastník a globální konečný vlastník), nejsou tyto informace úplné. Jinak řečeno, v databázi ORBIS lze nalézt 
společnosti, které jsou součástí větších ekonomických skupin, ale u nichž ORBIS neuvádí vlastnické vazby.

K vlastnickým vazbám bylo v randomizovaném vzorku, který byl použit pro všechny ekonometrické modely, jež 
představují základ této studie, přihlíženo v maximální možné míře (kapitola 6). Tento menší vzorek byl co ne-
jvíce vyčištěn, aby společnosti, které jsou součástí struktury větší skupiny, byly brány jako jeden subjekt. Takto 
v ekonometrické analýze nebyly společnosti, které mohly těžit z práv duševního vlastnictví vlastněných jinými 
subjekty ve své skupině, považovány za společnosti, které práva duševního vlastnictví nevlastní. Takové čištění 
však bylo z výše uvedených důvodů možné provést jen částečně a nelze je realizovat na větším vzorku 2,3 mil-
ionu společností, který byl použit pro účely popisné statistiky.

Přestože nedostatek informací o potenciálních subjektech požívajících práv duševního vlastnictví ovlivňuje jak 
velké společnosti, tak malé a střední podniky, má větší vliv na výsledky u větších společností. Velké společnosti 
vytvářejí pobočky v mnoha evropských zemích a soustřeďují duševní vlastnictví u jednoho subjektu, který spra-
vuje celé portfolio duševního vlastnictví, s větší pravděpodobností než MSP. Přestože je portfolio duševního vlast-
nictví zapsané jako vlastnictví pouze jedné firmy, přináší výhody všem firmám, které jsou součástí hospodářské 
skupiny.
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Ekonomická analýza výhod, jež získají všichni uživatelé duševního vlastnictví (vlastníci, uživatelé a držitelé 
licencí), by případně poskytla více informací. Bohužel neexistuje žádná veřejně dostupná databáze, která by 
obsahovala dostatečné informace o poskytování licencí k duševnímu vlastnictví. Proto se všechny ekonom-
ické studie podobné této, které vycházejí z velkých vzorků firem, nutně zaměřují spíše na výhody vlastnictví 
práv duševního vlastnictví, než na jejich využívání.

Přestože tato studie pomohla k lepšímu pochopení vztahů mezi výkonností firem a vlastnictvím práv 
duševního vlastnictví, zůstává velký prostor pro další výzkum za použití souboru údajů shromážděných pro 
tuto studii. Například je možné provést další analýzy samostatných dílčích vzorků firem působících ve zpra-
covatelském průmyslu a službách s cílem podrobněji analyzovat, jak se dopad práv duševního vlastnictví na 
výkonnost firmy liší v jednotlivých odvětvích.

Jinou možností dalšího výzkumu by bylo podrobněji analyzovat dopad práv duševního vlastnictví na MSP a 
mladé firmy. Soubor údajů umožňuje rozdělit firmy na mikro, malé a střední podniky5 a vzhledem k odhado-
vanému významnému vztahu mezi portfolii práv duševního vlastnictví a výkonností u MSP by bylo užitečné 
toto hledisko analyzovat podrobněji.

A konečně, analýza v této studii vychází z počtu práv duševního vlastnictví vlastněných jednotlivými firmami 
zařazenými do vzorku. Náročnějším úkolem v rámci další analýzy by bylo posoudit míru, do jaké tento vztah 
ovlivňuje „kvalita“ patentu, ochranné známky nebo průmyslového vzoru. Je pravděpodobné, že kvalitnější 
práva duševního vlastnictví budou mít větší vliv na výkonnost než ta méně kvalitní. Výsledky uvedené v této 
studii proto představují „průměr“ těchto účinků.

5  Kategorie MSP se obvykle dále dělí na dílčí kategorie podle počtu zaměstnanců: 1–10 zaměstnanců (označované jako mikropodniky), 11–50  
 zaměstnanců (malé podniky) a 51–250 zaměstnanců (střední podniky).
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