
    
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

11. října 2022 

 

 

Odvětví intenzivně využívající práva duševního 

vlastnictví vytvářejí v EU více než 81 milionů 

pracovních míst a vyplácejí lepší mzdy 

 
• Odvětví náročná na práva duševního vlastnictví vytvářejí v členských 

státech téměř 4 z 10 pracovních míst a vyplácejí vyšší mzdy 

• Jejich podíl na HDP EU činí 47 % a připadá na ně více než 80 % dovozu a 

vývozu EU 

• Na odvětví působící v oboru technologií v oblasti změny klimatu a 

zelených ochranných známek připadá 14 % HDP EU a více než 9 % 

pracovních míst 

 
Alicante, říjen 2022 – Odvětví, která intenzivně využívají práva duševního vlastnictví, 

vytvářejí v EU přímo či nepřímo více než 81 milionů pracovních míst. To představuje téměř 

4 z 10 pracovních míst v Evropské unii (39,4 %). Kromě toho podíl těchto odvětví na HDP EU 

činí 47,1 % celkového hrubého domácího produktu v hodnotě 6,4 bilionu EUR. 

 

Toto jsou některá z hlavních zjištění zprávy o odvětvích intenzivně využívající práva 

duševního vlastnictví1 a hospodářské výkonnosti v Evropské unii za rok 2022, což je 

významná celounijní studie, kterou dnes zveřejnil Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví 

(EUIPO) a Evropský patentový úřad (EPO). 

 

Ze zprávy rovněž vyplývá, že za 80 % dovozu a vývozu EU stojí odvětví intenzivně 

využívající práva duševního vlastnictví, což vytváří obchodní přebytek ve výši 224 miliard 

EUR a přispívá k udržování kladné bilance mezi obchodem EU a zbytkem světa. 

 

Výkonný ředitel úřadu EUIPO Christian Archambeau v této souvislosti uvedl: 

 

Evropa a inovace jdou ruku v ruce a společnosti, které využívají svého duševního 

vlastnictví, si jsou vědomy výhod, které duševní vlastnictví přináší, a zároveň 

přispívají k fungování vnitřního trhu EU. Studie ukazuje, že podporováním 

evropského ekosystému duševního vlastnictví posilujeme hospodářství. Odvětví 

intenzivně využívající práva duševního vlastnictví jsou hnací silou pro vytváření 

pracovních míst i pro obchod a mohou Evropě pomoci na její cestě 

k hospodářskému oživení a ekologické transformaci. 

 

 
1 Odvětví intenzivně využívající práva duševního vlastnictví jsou definována jako odvětví, která se 
v porovnání s jinými odvětvími vyznačují nadprůměrným vlastnictvím práv duševního vlastnictví na 
zaměstnance. 

https://www.youtube.com/euipo
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://www.instagram.com/euipo/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/web/observatory/ip-contribution
https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/web/observatory/ip-contribution


    
 

 

 

Z údajů uvedených ve zprávě za rok 2022 vyplývá, že přínos odvětví intenzivně využívajících 

práva duševního vlastnictví pro hospodářství EU je ve všech ohledech na nejvyšší úrovni od 

období 2008–2010: ať již se jedná o tvorbu pracovních míst, HDP nebo vývoz výrobků a 

služeb. Odvětví intenzivně využívající práva duševního vlastnictví jsou proto pro hospodářství 

EU stále důležitější. 

 

Tato odvětví zaměstnávají více než 61 milionů lidí v EU a v odvětvích, která dodávají 

výrobky a služby odvětvím intenzivně využívajícím práva duševního vlastnictví, vytváří 

dalších 20 milionů pracovních míst. Vyplácejí se v nich také výrazně vyšší mzdy než v 

jiných odvětvích, přičemž rozdíl ve výši mezd dosahuje 41 %. 

 

Dopad změny klimatu a zelené technologie a ochranné známky 

 

Ze studie rovněž vyplývá, že mezi odvětvími intenzivně využívajícími práva duševního 

vlastnictví se v posledních letech zvýšil podíl odvětví zapojených do vývoje technologií pro 

zmírňování dopadů změny klimatu a odvětví souvisejících se zelenými ochrannými 

známkami2, přičemž mnohá z nich souvisí s energetikou a dopravou. Na odvětví intenzivně 

využívající patenty na technologie pro zmírňování dopadů změny klimatu nebo zelené 

ochranné známky připadá 14 % HDP EU, 9,3 % zaměstnanosti a značná část vnější 

obchodní činnosti EU. 

 

Celkem se technologií pro zmírňování dopadů změny klimatu s cílem snížit emise 

skleníkových plynů a předcházet jim týkala přibližně 1 z 10 evropských patentových přihlášek 

od přihlašovatelů z EU. Na zelené ochranné známky, o jejichž zápis požádaly společnosti se 

sídlem v EU, v roce 2021 v rámci všech přihlášek ochranných známek EU připadal podobný 

podíl. 

 

Odvětví intenzivně využívající práva duševního vlastnictví na vnitřním trhu EU 

 

Odvětví intenzivně využívající práva duševního vlastnictví jsou páteří jednotného trhu EU a 

představují více než 75 % obchodu v rámci EU. 

 

Jsou rovněž hlavní hnací silou pro tvorbu přeshraničních pracovních míst, neboť v zemích EU 

vytváří téměř 7 milionů pracovních míst společnosti z jiných členských států, přičemž podíl 

těchto pracovních míst v odvětvích intenzivně využívajících práva duševního vlastnictví 

přesahuje v některých zemích 30 %. 

  

I když země jako Německo, Francie, Itálie nebo Nizozemsko jsou lídry v oblasti vytváření 

nových práv duševního vlastnictví, další země včetně České republiky, Maďarska, Polska a 

Estonska rovněž významně těží z dělby práce v rámci odvětví intenzivně využívajících práva 

duševního vlastnictví. 

 

 
2 Ochranné známky, které obsahují klíčová slova týkající se životního prostředí a udržitelnosti ve 
specifikacích výrobků a služeb. 

 

https://www.youtube.com/euipo
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://www.instagram.com/euipo/


    
 

 

 

POZNÁMKA PRO REDAKTORY 

 

Toto je čtvrté vydání studií o přínosech duševního vlastnictví na úrovni odvětví, které poskytují 

důkazy o hodnotě duševního vlastnictví pro hospodářství EU. Studie se zaměřuje na období 

2017–2019 a zahrnuje širokou škálu práv duševního vlastnictví (ochranné známky, patenty, 

průmyslové vzory, autorská práva, zeměpisná označení a odrůdová práva), jakož i řadu 

ekonomických ukazatelů. Používá podobnou metodiku jako předchozí tři studie zveřejněné 

v letech 2013, 2016 a 2019 s cílem poskytnout aktualizované posouzení kombinovaného 

přínosu odvětví, která intenzivně využívají práva duševního vlastnictví. Kromě toho byly do 

studie ve snaze o doplnění údajů z členských států EU zahrnuty rovněž údaje z Islandu, 

Norska, Spojeného království a Švýcarska. 

 
O ÚŘADU EUIPO 
 
EUIPO je jedna z největších decentralizovaných agentur EU a sídlí ve španělském Alicante. 

Úřad EUIPO, který byl za posledních pět let čtyřikrát vyhodnocen jako nejinovativnější úřad 

pro duševní vlastnictví na světě, spravuje zápisy ochranných známek Evropské unie (OZEU) 

a zapsaných průmyslových vzorů Společenství, které poskytují ochranu duševního vlastnictví 

ve všech členských státech EU. Spolupracuje rovněž s vnitrostátními a regionálními úřady 

duševního vlastnictví v EU a provozuje Evropské středisko pro sledování porušování práv 

duševního vlastnictví. 

Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví bylo zřízeno v roce 

2009 a jeho účelem je podporovat ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví 

a pomáhat v boji proti rostoucí hrozbě porušování práv duševního vlastnictví v Evropě. 

Součástí úřadu EUIPO se stalo dne 5. června 2012 na základě nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012. 

 

O ÚŘADU EPO 
 
Evropský patentový úřad (EPO) je s téměř 7 000 zaměstnanci jednou z největších institucí 

veřejných služeb v Evropě. Má hlavní sídlo v Mnichově a kanceláře v Berlíně, Bruselu, Haagu 

a Vídni a byl zřízen s cílem posílit spolupráci v oblasti patentů v Evropě. Díky 

centralizovanému postupu udělování patentů Evropského patentového úřadu mohou 

vynálezci získat vysoce kvalitní patentovou ochranu až ve 44 zemích, což představuje trh 

s přibližně 700 miliony lidí. Evropský patentový úřad je rovněž předním světovým úřadem 

v oblasti informací o patentech a vyhledávání patentů. 

 

Kontakt pro sdělovací prostředky 

Odbor komunikace úřadu EUIPO 

Telefon: +34 653 674 113 

press@euipo.europa.eu 

https://www.youtube.com/euipo
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://www.instagram.com/euipo/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution
https://euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/-/the-euipo-ranked-most-innovative-ip-office-in-the-world
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/-/the-euipo-ranked-most-innovative-ip-office-in-the-world
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0386
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0386
https://www.epo.org/
mailto:press@euipo.europa.eu

