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Abstract : 
Qualification and company awareness to utilize and take full commercial expoitation 

of knowledge, innovations and inventions in the form of copyright, patents, trademarks, trade 
secret  or  other  types  of  intellectual  property,  has  become  fundamental  imperative  of 
economies  in  21st  century 1 .  Therefore  one of  the most  important  tasks  of  in  the  globalised 
world, is to ensure accurate balance between intellectual property protection, its enforcement, 
commercial and free utilization in a way, that will be bring benefits not only to international 
companies  and  economically  advanced  countries,  but  will  also  protect  all  originators  of 
intellectual activities, will be an engine of growth for small and mediumsized enterprises and 
will support stimulation of investments in  trade markets of underdeveloped countries. 

Úvod 

Problematika  ochrany  práv  duševného  vlastníctva  sa  v  posledných  rokoch  stáva 
fenoménom,  ktorému  je  celosvetovo  venovaná  vzrastajúca  pozornosť.  V  posledných 
dvadsiatichpiatich rokoch sa podniky postupne odkláňajú od hmotného kapitálu a kľúčovým 
aktívom  globálnej  aj  národnej  ekonomiky  sa  stáva  duševný,  nehmotný  majetok  v  podobe 
znalostí, know – how alebo práv duševného vlastníctva. Tak ako narastá strategický význam 
duševného vlastníctva,  rastie aj potreba vytvárať kvalitné podmienky a nástroje pre podporu 
tvorivej  a  inovatívnej  činnosti  podnikov,  zdravú  hospodársku  súťaž  a  účinnú  a  efektívnu 
ochranu práv duševného vlastníctva a ich zhodnocovanie. 

1. Pohľad na duševné vlastníctvo 

Ideálny  objekt,  nehmotný  statok,  majetok,  „goods“  alebo  nehmotné  aktíva,  ako  sa 
duševné vlastníctvo niekedy označuje, súvisí s tvorivou činnosťou človeka, jeho schopnosťou 
cieľavedomé a systematicky meniť svet, tvoriť nové, užitočné predmety a hodnoty pre seba a 
celú spoločnosť. Podľa deklarácie Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO/OMPI) 
za  duševné  vlastníctvo  sa  považuje  akékoľvek  vlastníctvo,  ktoré  na  základe  všeobecného 
(spoločenského) súhlasu je svojou povahou duševné a zasluhuje si ochranu. 
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V  teoretickej  aj  praktickej  činnosti  sa  stretávame  s  rozdielnym  vnímaním  pojmu 
duševné vlastníctvo. Najčastejšie vnímane duševné vlastníctvo z hľadiska objektu (predmetu), 
nimi  sú  hlavne  autorské  diela,  patenty,  ochranné  známky,  úžitkové,  dizajny,  obchodné 
tajomstvá a  iné nehmotné predmety. Najmä v právnickej praxi  sa uplatňuje vnímanie pojmu 
duševného vlastníctva z pohľadu obsahu jeho práv, teda ako súboru subjektívnych oprávnení 
tvorcu k výsledku svojej činnosti. Treťou možnosťou je nazeranie na duševné vlastníctvo ako 
na právo. 

Pod  právom  duševného  vlastníctva  rozumieme  súbor  noriem,  ktoré  sa  zaoberajú 
právnou reguláciou vzťahov, ktoré vznikajú v spojitosti s tvorbou a spoločenským uplatnením 
jej  výsledkov,  napr.  autorské  práva,  patentové  právo,  právo  k  úžitkovým  vzorom,  právo  k 
ochranným známkam, právo obchodných mien, právo know – how a iné práva k nehmotným 
objektom. 

obr. Štruktúra práv duševného vlastníctva 

Napriek  odlišnostiam  pri  pomenovaní,  teoretici  sú  jednotní  v  označení  podstatných 
znakoch  práv  duševného  vlastníctva,  ktorými  sú  najmä  tvorivosť,  nehmotný  charakter, 
spredmetnenie (zhmotnenie) do podoby vnímateľnej zmyslami. Ďalším dôležitým znakom je 
ich  „potenciálna  ubikvita  –  možná  všadeprítomnosť“,  napr.  literárne  dielo,  počítačový 
program, know  how môžu používať viacerí užívatelia na rôznych miestach a čase bez ujmy 
na podstate 2 . Významný rozdiel medzi hmotnými a nehmotnými predmetmi spočíva v tom, že 
do duševného vlastníctva patria len „tie nehmotné statky, ktoré spĺňajú podmienky stanovené 
zákonom“, sú zákonom vymedzené alebo ním definované 3 . 

V  súvislosti  s  vymedzením  pojmových  znakov  autorských  diel  sa  stretávame  s 
požiadavkami na ich originalitu, novosť a spoločenskú užitočnosť. Diela, ktoré spľňajú tieto 
znaky  sa  považujú  za  autorské,  sú  jedinečné  a  neopakovateľné.  Priemyselné  práva,  ktoré 
vznikajú ako výsledky tvorivej duševnej činnosti, musia spĺňať aj podmienku svetovej novosti 
a spôsobilosti priemyselného využitia a vznikajú až zápisom do príslušného registra. 

S  rastom stategického postavenia duševného vlastníctva viacerí autori definujú  tento 
pojem  širšie,  napr.  ako  „  tie  zákonné  práva  upravené  v  národnej  alebo  medzinárodnej 
legislatíve,  ktoré  sa  vzťahujú  na  produkty  ľudského  intelektu  a  kreativity“  alebo  v  inom 
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vyjadrení na „intelektuálny kapitál a jeho produkty, ktorých porušovanie je sankcionované“ 4 . 
Intelektuálny  kapitál  sa  pritom  prezentuje  ako  „súhrn  ľudského,  štrukturálneho  a  trhového 
kapitálu  a  práv  duševného  vlastníctva,  ktorý  je  súčasťou  podnikových  výrobkov,  služieb, 
postupov  práce  alebo  označenia,  ktorý  podnikatelia  môžu  využiť  ako  zdroj  na  rozvoj  a 
zvýšenie konkurencieschopnosti podniku“. 

2. Excelentnosť práv duševného vlastníctva 

V súčasnej dobe myšlienka, že sa nachádzame v „ére znalostí“, kde nehmotné aktíva sú 
najhodnotnejším prvkom v národnej či svetovej ekonomike, je čím ďalej, tým viac prijímaná. 
Ohromujúci pokrok vedy a techniky a prienik informačných a komunikačných technológií do 
všetkých  sfér  života  priniesli  nebývalý  rozvoj  hospodárskych  odvetví  založených  na 
vedomostiach,  s  čím  súvisí  aj  prenikanie  práv  duševného  vlastníctva  do  týchto  oblastí. 
Niektorí  ekonómovia  už  nehovoria  iba  o  „znalostnej  ekonomike“,  ale  aj  o  „ekonomike 
intelektuálneho (duševného) vlastníctva“, či dokonca o „intelektuálnom kapitalizme“ 5 . 

Dnes vo svetovom obchode napredujú tie podniky, ktoré dokázali vytvoriť priestor pre 
tvorbu duševného majetku,  jeho ochranu a zhodnotenie. Zo štatistických údajov vyplýva, že 
viac než 80% z hodnoty významných svetových firiem je založená na intelektuálnom kapitále. 
Celosvetovo  poklesol  podiel  vecných  hodnôt  na  trhovej  hodnote  burzového  podnikania, 
nehmotné  aktíva  ako  sú  patenty,  ochranné  známky,  dizajny,  autorské  diela,  know  –  how  a 
pod.,  predstavujú  na  burze  70  80%  ný  podiel 5 .  Výskumom  bolo  zistené,  že  nadnárodné 
spoločnosti presúvajú pokročilé  technológie a  výrobky a zvyšujú  rýchlosť  svojich  investícií 
na trhy rozvíjajúcich sa ekonomík, kde  je dostatočne ochránený  ich duševný majetok. Tento 
faktor zohráva dôležitú úlohu  najmä v menej  rozvinutých krajinách, ktorým práve prístup k 
najnovším technológiám  môže zabezpečiť rýchlejší hospodársky rast. 

Vo  svete  významne  narastá  počet  podaných  patentových  prihlášok,  prihlášok  na 
registráciu  úžitkových  vzorov,  ochranných  známok  a  dizajnov,najmä  v  USA,  Nemecku, 
Japonsku,  ale  aj  Číne.  V  posledných  rokoch  prebieha  v  Amerike,  Európskej  únií,  ale  aj  v 
iných  krajinách  veľká  diskusia  o  potrebe  reformy  v  tejto  oblasti,  najmä  zrýchlenia  a 
zjednodušenia  postupu  pri  registrácií  práv,  zníženie  registračných  poplatkov,  v  Európe  aj 
potreba riešenia jazykových otázok a jednotného postupu pri vymáhateľnosti práv na súdoch. 

Aktuálne hodnotenia súčasneho svetového obchodu poukazujú na význam a hodnotu 
práv  duševného  vlastníctva.  Je  preukázané,  že  duševné  vlastníctvo  je  jedným  z  faktorov 
pozitívne pôsobiacich na hospodársky rast 6 . Spoločne vytvárajú dôležitý nástroj na podporu a 
stimuláciu  tvorivosti a  inovácií  a predstavujú  spôsob ako  túto  stimuláciu dosiahnuť. Pritom 
každý  typ  práva  duševného  vlastníctva  je  pre  podnik  jedinečným  a  zároveň  vzájomne  sa 
doplňujúcim prostriedkom ochrany a nástrojom rozvoja a rastu  podniku : 
§  patentové  zákony  poskytujú  podnikateľským  spoločnostiam  možnosť  chrániť 

inovačné  a  neobvyklé  technické  objavy,  vytvárať  pre  ne  miesto  na  trhu,  zvyšovať 
hodnotu a konkurencieschopnosť podniku, 

§  zákony  o  obchodnom  tajomstve  a  know  –  how  pomáhajú  chrániť  produktové, 
procesné  alebo  obchodné  inovácie  pred  nelegálnym  kopírovaním  zo  strany 
konkurencie, 

§  ochranné  známky  umožňujú  firmám  budovať  značky,  ktoré  napomáhajú 
spotrebiteľom získavať informácie o kvalite a prínosoch produktov a služieb,
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§  ochrana autorských práv umožňuje zabraňovať nezákonnému kopírovaniu autorských 
diel. 

Podpora  tvorivej  a  inovatívnej  činnosti,  ochrana  predmetov  duševného vlastníctva  a 
ich zhodnocovanie sa realizuje prostredníctvom systému ochrany práv duševného vlastníctva. 
Silný  systém  ochrany  práv  duševného  vlastníctva  je  hnacou  silou  inovacií,  stimuláciou 
investícií do výskumu a vývoje a uľahčuje prenos znalostí z výskumných laboratórií na trh. 

Pri vytváraní systému ochrany práv duševného vlastníctva podniku je potrebné : 
1.  uvedomiť  si  dôležitosť  a  význam  duševného  vlastníctva  pre  súčasný  a  budúci  vývoj 
podniku a zvyšovať povedomie o právach duševného vlastníctva, 
2.  integrovať  stratégiu  duševného  vlastníctva  do  podnikových  stratégií  a  rozhodovania  a 
presadiť, aby sa tvorba, ochrana a nakladanie s duševným vlastníctvom stala jednou z priorít 
stratégie podniku, 
3. vytvárať podmienok pre úspešnú tvorbu duševného vlastníctva a vytvárať novú podnikovú 
kultúry ako predpoklad pre plnenie úloh v tejto oblasti, 
4.   zabezpečiť a udržiavať portfólia duševného vlastníctva, 
5.  vytvárať  podmienok  na  primeranú  právnu  ochranu,  najmä  zlepšením  ochrany  práv 
duševného vlastníctva  registráciou  v  národných  alebo medzinárodných  registroch,  v  širšom 
využívaní  neregistrovaných  ochranných  metód,  zvyšovaním  schopností  bojovať  proti 
falšovaniu a softvérovému pirátstvu a uplatňovaním svojich práv pri ich porušení, 
6.  zhodnocovať  predmety  duševného  vlastníctva  na  zvýšenie  konkurencieschopnosti  a 
hodnoty podniku. 

No bohužiaľ  nástroje  týkajúce sa  tohto kapitálu  sú nedostatočne využité. Aj  napriek 
uvedeným  pozitívnym  výsledkom  podniky  nevenujú  problematike  duševného  vlastníctva 
náležitú  pozornosť.  Štúdia  PricewaterhouseCoopers  „Technology  Executive  Connections: 
Exploiting Intellectual Property in a complex World“ 7 zisťovala ako sa správajú technologické 
firmy  v  oblasti  riadenia  práv  duševného  vlastníctva.  Ako  ukázali  výsledky  prieskumu,  aj 
napriek  tomu,  že  manažmenty  si  uvedomujú  rastúcu  dôležitosť  duševného  vlastníctva  pre 
úspech svojich podnikov, viac než dve tretiny ju považujú len za právnu záležitosť. 

3. Dôsledky porušovania práv duševného vlastníctva 

Odhady  Medzinárodnej  obchodnej  komory  naznačujú,  že  v  roku  2003  plagiáty 
duševného  vlastníctva  predstavovali  6%  svetového  obchodu,  čo  znamená  hodnotu  cca  456 
miliárd  dolárov.  Príkladom  tohto  problému  je  rastúce  množstvo  zabavených  falšovaných 
liekov,  hračiek,  oblečenia,  súčiastok  áut  a  lietadiel,  elektrických  spotrebičov  a  potravín  a 
ďalšie,  ktoré  nespĺňali  požiadavky  ochrany  zdravia,  bezpečnosť  a  kvalitu,  neposkytovali 
garancie, návody na používanie, a pod. 

Porušovanie  práv  duševného  vlastníctva  majú  nepriaznivé  ekonomické  aj  sociálne 
dopady : 
§  pripravujú vlastníkov práv o výnos z ich investícií do výskumu a vývoja, marketingu, 

kreatívneho úsilia, kontroly kvality, a pod., 
§  majú  negatívny  vplyv  na podiel  na  trhu,  objem predaja,  dobré meno,  zamestnanosť, 

ale  aj  na  životaschopnosť  niektorých  činností  podniku  založených  na  duševnom 
vlastníctve,
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§  vysoká miera  porušovania  duševného  vlastníctva  obmedzuje  zahraničné  investície  a 
presun technológie do menej rozvinutých krajín, 

§  závažným spôsobom ohrozujú zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. 

V  dôsledku  porušovania  práv  duševného  vlastníctva  dochádza  nielen  k  znižovaniu 
tržieb  a  poškodzovaniu  hodnoty  obchodných  značiek,  ale  zvyšovanie  počtu  falzifikátov 
napáda integritu a fungovanie obchodného modelu „ponuky a dopytu“. 

Štúdia  vypracovaná  spoločnosťami  BSA/IDC  o  softvérovom  pirátstve  v  roku  2007 
zasa  v  celosvetovom meradle  skúmala  porušovanie  autorských  práv  v  oblasti  počítačových 
programov,  zisťovala  mieru  softvérového  pirátstva  v  52  krajinách,  ekonomický  dosah 
pirátstva  a  straty  softvérového  odvetvia.  Správa  predpokladá,  že  miera  pirátstva  bude  v 
mnohých  krajinách  naďalej  klesať,  ale  globálna miera  ostane  na  rovnakej  úrovni  alebo  pri 
presúvaní trhového rastu do krajín z vysokou mierou pirátstva sa ešte zvýši 8 . 

4. Globalizácia práv duševného vlastníctva 

V súčasnosti  sú práva duševného vlastníctva  jednou z najdôležitejších  tém nielen  vo 
svete obchodu. V medzinárodných súvislostiach oblasť duševného vlastníctva charakterizuje 
snaha o vytvorenie rovnováhy medzi súkromnými právami a záujmami a verejným záujmom. 
S  rastúcou  globalizáciou  sa  táto  téma  stáva  veľmi  dôležitou  a  kľúčovou.  Medzinárodné 
inštitúcie  a  štáty  sa  snažia  o  citlivé  nastavenie  rovnováhy medzi  ochranou  práv  duševného 
vlastníctva,  ich  vynútiteľnosťou,  komerčným  a  voľným  využitím  tak,  aby  boli  prínosom 
nielen  pre  nadnárodné  spoločnosti  a  hospodársky  vyspelé  štáty,  ale  tiež  dostatočne  chránili 
tvorcov duševných aktív, boli nástrojom rastu malých a stredných podnikateľov a prispievali 
k stimulácií investícií do menej rozvinutých ekonomík. 

Významným  medzníkom  pre  zabezpečenie  zvýšenia  úrovne  ochrany  duševného 
vlastníctva  v  celosvetovom meradle  bolo  prijatie Dohody o  obchodných  aspektoch  práv  na 
duševné vlastníctvo  (TRIPS) v  roku 1994, čo znamenalo  výraznú zmenu v medzinárodnom 
systéme duševného vlastníctva, a to jednak z hľadiska, že TRIPS je súčasťou dohôd Svetovej 
obchodnej  organizácie  (WTO),  a  jednak  rozsah  TRIPS  pokrýva  takmer  všetky  typy  práv 
duševného  vlastníctva  a  taktiež  pravidlá  hospodárskej  súťaže.  Jej  prijatie  a  súčasná 
implementácia znamená vytvorenie základu pre skutočne globalizovaný systém a režim práv 
duševného vlastníctva. 

Záver  

Mnohé  problémy  súčasného  dynamicky  sa  vyvíjajúceho  sveta  nie  sú  vyvolané 
globalizáciou, ale sú dôsledkom zavedeného kapitalistického systému hospodárstva, prudkým 
rozvoja vedy a uplatnením jej technologických poznatkov vo výrobe, službách, v organizácií 
práce a globalizácia len prispieva k ich intenzifikácií alebo dramatizácií 9 . 

Však skutočnou výzvou súčasného globálneho obchodu je pochopiť základnú potrebu 
tzv. "novej gramotnosti", gramotnosti pre obchodné plánovanie v tomto novom prostredí, pre 
otvorené inovácie, prototypovanie a virtuálnu výrobu, kde riadenie znalostí a kvalitný systém 
ochrany práv duševného vlastníctva budú určovať víťaza.



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE 
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV 

Katedra ekonomiky 

Literatúra : 
[1]  TEECE, D.J.:Managing Intellectual Capital,Oxford University Press 2000, 
[2]  ŠVIDROŇ,  J. : Základy práva duševného vlastníctva, JUGA, Bratislava 2000, 
[3]  VOJČÍK,  P.  : Právo priemyselného vlastníctva, Iura Edition, Bratislava 1998, 
[4]  Blackburn,  A.  Robert :  Intellectual  Property  and  innovation  Management  in  Small 

Firms, Routlegde 2003, 
[5]  STRAUS,  J  :  Patentová  ochrana  podľa  dohody  TRIPS,  časopis  Duševné  vlastníctvo 

4/2004 
[6]  DOBŘICHOVSKÝ,  T.:  Moderní  trendy  práv  k  duševnímu  vlastníctví,  Linde  Praha, 

2004 
[7]  LAMY, P.: The TRIPS Agreement – Ten Years later. Príhovor k programu konferencie. 

Brusel, 2004 
[8]  BSA/IDS, V. výročná globálna štúdia: O softvérovom pirátstve 2007, www.bsa.org 
[9]  RISCHARD,  J.F.,:  High  noon,  twenty  global  problems,  twenty  years  to  solve  them, 

New York Basic Books, 2002


