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Abstrakt 

Práce je věnována ochraně práv duševního vlastnictví. Cílem této doktorské dizertační práce je 

posoudit vztah mezi ochranou duševního vlastnictví a inovační aktivitou v České republice. 

Tento vztah je zkoumán v teoretické i empirické rovině. Ochrana duševního vlastnictví je 

podstatnou institucí při transakcích s předměty duševního vlastnictví. Nelze však jednoznačně 

tvrdit, že existuje přímá úměra mezi rozsahem ochrany a intenzitou inovační aktivity 

ekonomických subjektů. Empirická analýza prokázala pozitivní, ale pouze marginální vliv 

rostoucí ochrany duševního vlastnictví na intenzitu inovační aktivity v jednotlivých odvětvích 

české ekonomiky. Snahy o harmonizaci systému ochrany v rámci vyspělých ekonomik lze 

hodnotit pozitivně. Tvůrcům hospodářské politiky nelze, na základě výsledků, doporučit 

posilování rozsahu ochrany duševního vlastnictví. Lze doporučit opatření vedoucí k usnadnění 

poskytování licencí mezi původci předmětů chráněných duševním vlastnictvím a těmi, jež je 

využívají. 

Klíčová slova: Právní ochrana duševního vlastnictví, transakční náklady, institucionální 

ekonomie, inovace, makroekonomická analýza, patenty 

Abstract 

This thesis is focused on intellectual property rights. Its aim is to assess the relationship between 

intellectual property protection and innovation in the Czech Republic. This relation is 

considered on both, theoretical and empirical level. IPR is relevant institution which plays 

important role in transactions with intangibles. It is not possible to conclude, that there is direct 

proportionality between the extent of IP protection and intensity of innovation activity of 

economic entities. Empirical analysis has proven positive, but marginal influence of growing 

IP protection on intensity of innovation activity in particular industries of Czech economy. 

Efforts to harmonize IPR across advanced economies can be evaluated positively. It is not 

possible, according to the results, to recommend the strengthening of IPR protection. Economic 

policy measures leading to easy licensing among IPR holders and other entities can be 

recommended.  

Keywords: Intellectual Property Rights, Transaction Costs, Institutional Economics, 

Innovations, Macroeconomic Analysis, Patents 
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1 Úvod 

Fenomén ochrany práv duševního vlastnictví prostupuje do všech sfér fungování 

hospodářského mechanismu vyspělých zemí. Pravidla, která vymezují možné způsoby 

nakládání s vynálezy, autorskými díly a dalšími nehmotnými produkty lidské tvůrčí 

činnosti, dotváření podstatným způsobem soudobé institucionální prostředí, ve kterém 

se odehrávají veškeré ekonomické aktivity. Vynálezy, přetavené do podoby úspěšných 

inovací, ovlivňují zásadním způsobem produktivitu výrobních faktorů, která je obecně 

považována za klíčový prvek ekonomického růstu. Úspěšná inovace vybízí k její imitaci, 

a podněcuje další inovace, což v konečném důsledku pohání kola ekonomického růstu. 

V soudobé ekonomické literatuře panuje všeobecná shoda na tom, že ochrana práv 

duševního vlastnictví tento proces do značné míry ovlivňuje. Diametrální rozdíly 

v názorech na její prospěšnost se staly prvotním impulsem k vypracování této dizertační 

práce. 

V odborné literatuře, pohybující se tematicky na pomezí mezi ekonomickou a právní 

teorií, se objevují názory a logické konstrukce, které se pokoušejí vysvětlit a opodstatnit 

prospěšnost různých forem ochrany duševního vlastnictví. Existuje však také celá řada 

legitimních názorů, které prospěšnost soudobého systému ochrany práv duševního 

vlastnictví zpochybňují a považují jej za překážku na cestě k ekonomickému rozvoji. 

Názorový střet se neodehrává pouze v teoretické rovině, ale také v rovině empirických 

studií. Prospěšnost či škodlivost státem garantovaných privilegií ve formě patentů, 

užitných vzorů, copyrightů a dalších forem ochrany duševního vlastnictví s pomocí 

různých přístupů je opakovaně potvrzována a vyvracena. 

Problematika ochrany práv duševního vlastnictví se v posledních letech, zejména 

v souvislosti s uskutečněnými a nově navrhovanými změnami mezinárodních smluv, 

ovlivňujících ochranu duševního vlastnictví v jednotlivých zemích, dostává do popředí 

zájmu nejen ekonomických teoretiků, ale také tvůrců hospodářské politiky. Přesto lze 

konstatovat, že v české odborné ekonomické literatuře není tato oblast dostatečně 

prozkoumána. Empirické ekonomické studie týkající se ochrany duševního vlastnictví 

v České republice se objevují zřídka, a z pravidla jsou součástí širšího pojetí problematiky 

v rámci sledování konkurenceschopnosti české ekonomiky. V uplynulých letech došlo ke 

zvýšení kvality veřejně dostupných dat, která se k problematice vztahují, přesto se 
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samostatné empirické studie v české odborné literatuře nevyskytují. V tomto směru lze 

považovat předkládanou práci za pionýrskou. 

Teoretické statě se v českém prostředí objevují poněkud častěji, nelze však tvrdit, že na 

ně čtenář českých odborných periodik natrefí často. V předložené dizertační práci jsou 

kombinovány teoretické a empirické poznatky, publikované ve světové odborné 

literatuře, a tyto jsou aplikovány na hospodářskou realitu české ekonomiky. V aplikační 

části práce je kladen důraz na ochranu průmyslového vlastnictví1.  

Cílem doktorské dizertační práce je posoudit vztah mezi ochranou duševního vlastnictví 

a inovační aktivitou v České republice.  

Na základě takto vymezeného cíle a s ohledem na současný stav poznání, jsou 

formulovány následující dílčí cíle. Prvním dílčím cílem je zjistit, zda je ochrana 

duševního vlastnictví z pohledu jednotlivých typů ekonomických subjektů žádoucí, 

případně jak tato ochrana ovlivňuje jejich chování. Druhým dílčím cílem je zjistit, jaký 

vliv má ochrana duševního vlastnictví na inovační aktivitu českého národního 

hospodářství. K zodpovězení prvního dílčího cíle je přistupováno s využitím teoreticko-

deduktivního přístupu, druhý dílčí cíl je naplněn především v empirické rovině, použita 

jsou především makroekonomická data.  

Za účelem dosažení cílů jsou v práci použity následující metody zkoumání. Jejich 

použití vychází z triangulačního přístupu ke zkoumanému problému, na problém je 

nahlíženo z více různých úhlů pohledu. Práce svým charakterem zapadá do oblasti 

pozitivní ekonomie, čímž je ovlivněn i charakter případných doporučení tvůrcům 

hospodářské politiky. Explorace odborné literatury a relevantní legislativy na národní 

i mezinárodní úrovni byla využita především pro řádné vymezení zkoumaného systému, 

tak aby nebyly opomenuty podstatné složky. Při průzkumu národní legislativy byly 

příslušné normativní právní akty zkoumány především od roku 1993 (dřívější normy jen 

okrajově). Prostřednictvím nalézání aktivních a pasivních derogačních klauzulí byly 

identifikovány klíčové změny národního práva.  

Na základě poznatků získaných explorací odborné teoretické a empirické literatury je 

vztah mezi ochranou duševního vlastnictví a intenzitou inovační aktivity posuzován 

s využitím deduktivních a induktivních metod. Při tomto posuzování jsou využity také 

                                                 
1 Průmyslové vlastnictví je podmnožinou duševního vlastnictví. Podrobněji je rozdíl mezi těmito pojmy 

vysvětlen dále v textu. 
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poznatky dalších oblastí ekonomie. Jednotlivé dílčí jevy a závislosti jsou v této souvislosti 

matematicky formalizovány.  

Empirická rovina této dizertační práce může být rozdělena do dvou množin. Do první 

z nich lze zařadit již zmíněné legislativní dokumenty a další reálie institucionálního 

prostředí. Druhá množina zahrnuje údaje makroekonomického charakteru a data 

vztahující se k ochraně duševního vlastnictví.  

Primárním zdrojem dat jsou databáze národních účtů, údaje o technologické platební 

bilanci publikované Českým statistickým úřadem, ročenky Úřadu průmyslového 

vlastnictví České republiky a další. S využitím výše zmíněných dat jsou vypočteny také 

další indikátory zachycující rozsah ochrany duševního vlastnictví a intenzitu inovační 

aktivity. Postup jejich výpočtu je popsán v příslušných částech práce. Zkoumání je 

provedeno na makroekonomické úrovni, použitá data se vztahují na Českou republiku 

jako celek, a také na jednotlivá odvětví ekonomické činnosti. Část použitých dat vychází 

z patentových statistik2, další část jsou hodnoty vypočtené na základě dat z národního 

účetnictví3. Tyto dvě oblasti vstupních dat jsou dále doplněny o údaje z publikovaných 

studií. Převážná část použitých údajů má roční periodicitu. V práci je zkoumáno období 

let 1993 až 20124. 

Vstupní datové matice mají panelovou strukturu, zachycují informace v čase i napříč 

jednotlivými sledovanými částmi. Většina použitých vstupních dat je dostupná od roku 

1993 s roční periodicitou. Jednotlivé průřezy reprezentují buďto odvětví dle klasifikace 

NACE, nebo institucionální sektory dle klasifikace ESA 1995. Datové struktury jsou 

posuzovány nejen staticky, ale také dynamicky – jsou zohledněny vývojové trendy 

a variační koeficienty jednotlivých součástí struktury.  

Při ekonomické analýze dat jsou použity deskriptivní a statistické metody. Vstupní data 

jsou testována, a v případě nutnosti transformována, tak aby na ně mohly být aplikovány 

příslušné ekonometrické metody. Jsou provedeny testy normality a testy stacionarity dat. 

Při testování normality jsou použity především následující testy: Jarque-Bera test, 

Kolmogorov-Smirnov test a binomický test. Stacionarita je testována především pomocí 

                                                 
2 Především ze statistik Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV), ale také Mezinárodní 

organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Evropského patentového úřadu (EPO).  
3 Získané dle metodiky ESA 1995.  
4 V některých případech je toto období kratší, jeho délka vyplývá z dostupnosti, respektive nedostupnosti 

některých dat. 
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rozšířeného Dickey-Fuller testu. Při práci s daty byl použit software MS Excel, EViews 

a SPSS. 

S odvětvími národního hospodářství je při analýzách nakládáno samostatně, ale také 

v rámci jednotlivých skupin. Na základě korelační analýzy vývoje rozsahu ochrany 

v jednotlivých odvětvích je totiž zjištěno, že tento vývoj není napříč odvětvími v ČR 

koherentní. Lze předpokládat, že existují jisté odvětvově-specifické jevy, proto je při 

panelové regresní analýze použito také odhadu s fixními efekty pro jednotlivá odvětví.  

Při zkoumání vzájemných vazeb mezi jednotlivými proměnnými je využito korelační 

analýzy. Vztahy jsou posuzovány pomocí Pearsonova a Spearmanova korelačního 

koeficientu (koeficientu pořadové korelace).  

Při zkoumání vlivu ochrany práv duševního vlastnictví na inovační aktivitu je využito 

také regresní analýzy. Matematicky lze řešený problém formalizovat jako 𝑌 ≈ 𝑓(𝑋, 𝛽), 

kde intenzita inovační aktivity (Y) je funkcí ochrany duševního vlastnictví (X) 

a nevysvětlených jevů (β). Také v tomto případě mají vstupní data panelovou strukturu.  

Panelové regresní modely byly odhadnuty s i bez použití metody fixních efektů 

(na průřezech). Při odhadech je použita metoda nejmenších čtverců. Odhady s použitím 

metody fixních efektů byly získány s využitím Whitova estimátoru (blíže viz QSM 2010a, 

kap. 35). 

Při posuzování statistické významnosti jednotlivých panelových regresních modelů jsou 

použity F-statistiky (celková významnost) a t-statistiky (významnost dílčích koeficientů). 

Použitím Whitova estimátoru jsou tyto výsledky korigovány o případnou autokorelaci 

a heteroskedasticitu). Panelové regresní modely jsou dále posuzovány na základě 

přiléhavosti dat k modelu (měřeno koeficientem determinace R2) a charakteru reziduální 

složky. 

Struktura práce je následující. Práce je rozdělena do tří stěžejních kapitol. První z nich 

je zaměřena na vymezení zkoumaného systému. Důraz je kladen na vymezení 

ekonomických specifik nehmotných statků, úlohu institucí při směně nehmotných statků, 

formy ochrany duševního vlastnictví, jednotlivé aktéry vystupující v systému ochrany 

duševního vlastnictví a vazby mezi nimi. Mezi aktéry systému lze zmínit například 

inovátora, imitátora, normotvůrce a další. Vazby mezi aktéry mohou být různé, zachycují 

jejich vzájemný vztah, ovlivňují chování aktérů. Jako příklad vazby lze uvést vztah mezi 

inovátorem a imitátorem. Jednotlivé vztahy mezi aktéry ovlivňují jejich chování, zároveň 
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jsou ovlivněny prostředím, ve kterém se uskutečňují. Toto prostředí je specifické 

díky charakteru nehmotných statků.  

Specifika nehmotných statků, stejně tak jako institucionální aspekty prostředí, jsou také 

předmětem první kapitoly. Při vymezení zkoumaného systému je věnován určitý prostor 

také legislativním aspektům problematiky duševního vlastnictví, přesto je kladen důraz 

na ekonomické aspekty. Jedním z klíčových výstupů první kapitoly je definice 

institucionální a technologické bariéry, které ovlivňují difuzi inovací. Přičemž 

institucionální bariéra může být ztotožněna s právní ochranou duševního vlastnictví.  

Ve druhé kapitole je, s využitím deduktivního přístupu, zkoumán vliv institucionálních 

a technologických bariér na chování inovátora a imitátora. Motivy jejich chování jsou 

usuzovány nejprve pomocí jednoduchého modelu s jednou inovací, v další části pak 

v prostředí simultánních inovací. Teoreticko-deduktivní rozjímání o dopadech ochrany 

duševního vlastnictví je ve druhé kapitole dále doplněno rešerší empirických studií. 

Třetí část práce je čistě empirického charakteru a je zaměřena vztah mezi ochranou 

duševního vlastnictví a intenzitou inovační aktivity v České republice. Kapitola 

je rozdělena do tří podkapitol. První z nich je zaměřena na ochranu průmyslového 

vlastnictví, její rozsah, strukturu a také různé způsoby kvantifikace rozsahu ochrany. 

Druhá podkapitola je věnována ukazatelům inovační aktivity, které jsou společně 

s ukazateli rozsahu ochrany duševního vlastnictví použity ve třetí podkapitole 

k posouzení vlivu ochrany duševního vlastnictví na inovační aktivitu. Tento vliv je 

zkoumán pomocí panelové regresní analýzy.  
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2 Vymezení zkoumaného systému 

Duševní vlastnictví je zpravidla vnímáno jako zákonem přiřčené právo, které 

přísluší tvůrci předmětu práva duševního vlastnictví, například vynálezu, a opravňuje jej 

rozhodovat o tom, jak s jeho výtvorem nakládají další subjekty. Předmětem práva 

duševního vlastnictví může být například operační systém Windows, lék na nespavost, 

tvar láhve od Coca-Coly, nebo písnička, kterou složil Jarek Nohavica. Škála předmětů 

duševního vlastnictví je pestrá. Legislativní předpisy, společně s dalšími normami, 

vymezují předměty, ke kterým se práva duševního vlastnictví vážou. Tyto předpisy také 

stanovují pravidla nakládání s těmito předměty. Pravidla se přímo dotýkají nejen 

vynálezců, umělců a dalších tvůrců, ale také těch, kteří jejich dílo napodobují, nebo 

využívají k další tvůrčí činnosti. Na trhu s nehmotnými statky zaujímá každý z těchto 

subjektů určitou úlohu a zmíněná pravidla usměrňují jeho chování. 

Důležitost problematiky ochrany duševního vlastnictví však nespočívá pouze v úpravě 

vztahů mezi jednotlivými subjekty, nakládajícími s předměty práva, ale také, a to 

především, v dopadech na hospodářství jako celek. Ekonomický růst je dle mnoha teorií 

výsledkem růstu produktivity výrobních faktorů. Zvýšení produktivity výrobních faktorů 

bývá důsledkem úspěšné inovace a její následné difuze. Proces inovace a její difuze 

je pravidly upravující duševní vlastnictví ovlivňován5. Odpůrci těchto pravidel zastávají 

názor, že pravidla omezují difuzi inovací, čímž zpomalují ekonomický růst, a navrhují 

jejich uvolnění, případně jejich úplné odstranění. Na druhou stranu zastánci ochrany 

duševního vlastnictví zdůrazňují, že ochrana duševního vlastnictví vybízí vynálezce 

k dalšímu bádání, a bez její existence by ekonomické motivy k inovaci vyprchaly a došlo 

by k zastavení ekonomického růstu. 

Ekonomické aspekty nastíněného problému tvoří komplexní celek. Za účelem jeho 

prozkoumání je vymezen systém ochrany práv duševního vlastnictví. K jeho vymezení je 

použit přístup, který umožňuje zkoumat institucionální prostředí, a který podrobně 

definuje Ostrom (2005). Systém je vymezen prostřednictvím souborů pravidel, prvků 

ochrany, aktérů a jejich vzájemných vazeb. Specifika nehmotných statků jsou předmětem 

subkapitoly 2.1, soubor národních a mezinárodních pravidel platných v ČR je vymezen 

v subkapitole 2.2. O jednotlivých prvcích a formách ochrany předmětů nehmotného 

                                                 
5 Problematikou vztahu vlastnických práv a ekonomického růstu se zabývá celá řada studií, viz například 

Pejovich (2001, 2001a). Tato disertační práce je zaměřena výhradně na problematiku práv duševního 

vlastnictví. 
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vlastnictví je pojednáno v subkapitole 2.3. Hlavní aktéři systému a jejich zájmy jsou 

definovány v subkapitole 2.4. Charakteristika vazeb mezi jednotlivými prvky 

definovaného systému je předmětem subkapitoly 2.5. 

2.1 Specifika nehmotných statků 

Statky zaujímají v ekonomických teoriích klíčovou úlohu. Pojmem statek jsou 

označovány nejen fyzické objekty, ale také služby, které jsou předmětem směny. 

Ekonomické subjekty statky nabízejí, poptávají, produkují a spotřebovávají. Ekonomická 

teorie definuje statky jako věci, sloužící k uspokojení lidských potřeb, jež mohou vznikat 

buď výrobou, nebo jako přírodní produkty (Šíbl 2002).  

Statky mohou být charakterizovány tím, že je o ně usilováno, „protože člověku nabízejí 

nebo přislibují zachování, doplnění a naplnění jeho bytosti“ Telec (1997, str. 550). Toto 

filozofické pojetí zahrnuje hmotné i nehmotné statky, protože centrálním momentem 

je jejich užitečnost pro člověka. Užitečnost však není jediným atributem statků. K dalším 

atributům, na které je v ekonomii brán zřetel, patří například hodnota, vzácnost, nebo 

možnost statek dělit na menší jednotky, aniž by došlo ke změně účelu využití statku. 

V ekonomické literatuře6 jsou statky klasifikovány například:  

 dle jejich dostupnosti na  

o vzácné a  

o volně dostupné;  

 podle užitku, který z nich spotřebiteli plyne na  

o žádoucí,  

o nežádoucí a 

o lhostejné;  

 z hlediska vlivu změn důchodu spotřebitele a ceny statku na poptávané množství na  

o normální a  

o méněcenné statky. 

Kategorie statků lze dále členit na nezbytné, luxusní, méněcenné se specifickou kategorií 

Giffenův statek – o něm blíže viz například Soukupová et al. (2006, část 2). 

Dalším z atributů statku je to, jakým způsobem je statek promítnut do objektivní reality. 

Dle tohoto atributu jsou statky rozděleny na hmotné a nehmotné, přičemž obe kategorie 

mohou být dále podrobněji členěny. Hmotné statky například dle skupenství – pevné, 

plynné, kapalné, plazmatické; nehmotné statky7 podle toho, jakým způsobem jsou 

                                                 
6 Především v učebnicích základních kurzů ekonomie. 
7 Je vhodné poukázat na odlišnosti v ekonomickém a fyzikálním pojetí nehmotných statků. Podle učebnic 

fyziky (např. Reichl a Všetička 2006) je vše tvořeno hmotou, která nabývá dvou základních forem – látka 
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pomocí hmotných statků promítány do objektivní reality – dočasně, nebo trvale. 

V ekonomickém koloběhu se objevují specifické tržní situace, k jejichž objasnění a 

pochopení lze dospět pomocí pečlivého zkoumání vzájemné interakce jednotlivých 

atributů. Příkladem může být známý paradox voda-diamanty.  

Jednotlivé atributy statků svým spolupůsobením ovlivňují také tržní efektivitu při jejich 

směně, v některých případech tak dochází k tržním selháním. Směna některých statků je 

velmi obtížná a statky nemohou být alokovány výhradně na bázi tržního mechanismu. 

Například u statků, u kterých je obtížné zabránit jednotlivým subjektům v jejich užívání, 

nejsou subjekty za užívání statku ochotny poskytnout protiplnění a situují se do role 

černého pasažéra. Problém černého pasažéra v souvislosti s nehmotnými statky 

zdůrazňuje například Grabowski (2002). Jednotlivé statky lze členit dle hlediska 

efektivity alokačního mechanismu. Z hlediska teorie hospodářské politiky je toto členění 

důležité, neboť pomáhá opodstatnit nutnost, či naopak poukázat na zbytečnost státních 

intervencí a regulací na jednotlivých trzích. Potřebnost státních intervencí je diskutována 

také na trhu s nehmotnými statky.  

V českých učebnicích ekonomie (např. Soukupová et al. 2006, Jurečka et al. 2010) a 

hospodářské politiky (např. Kliková, Kotlán et al. 2012) se lze běžně setkat s členěním 

na soukromé a veřejné statky8, přičemž podstatným atributem veřejných statků je jejich 

nedělitelnost a nevylučitelnost ze spotřeby. Buchanan (1965) rozšiřuje tuto klasifikaci o 

klubové statky9, které jsou obecně vymezeny jako nedělitelné, ale existuje u nich reálná 

možnost odepřít spotřebu nežádaným spotřebitelům – černým pasažérům. V novějším 

pojetí (Ostrom 2010) jsou statky klasifikovány do čtyř kategorií. Hranice mezi těmito 

kategoriemi není příliš ostrá, a statek je do příslušné kategorie zařazen na základě 

posouzení dvou následujících kritérií. 

Za prvé je posuzováno, zda a jak moc je obtížné vyloučit potenciální příjemce užitku, 

plynoucích z užití statku. Tato charakteristika úzce souvisí s již zmíněnými klubovými 

statky. Možnost odepřít užití statku se mění v závislosti na úrovni dostupné technologie, 

                                                 
a pole. To co je v ekonomii běžně označováno jako statek hmotný, je z fyzikálního pohledu hmota ve formě 

některé z látek (plynná, kapalná, atd.). Nehmotný statek (v ekonomickém smyslu) je tedy z fyzikálního 

pohledu hmota ve formě pole. 
8 Přičemž existence veřejných statků je považována za příčinu tržních selhání. Další, ve zmíněných 

učebnicích běžně uváděné příčiny selhání trhu jsou kupříkladu monopoly, kartely a externality. 
9 Jako příklad klubového statku lze uvést divadelní představení. Při respektování určitých pravidel je jedno, 

jestli se na divadelní představení dívá sto nebo tisíc diváků, všichni mají možnost si vychutnat představení 

stejně, vzájemně se neomezují. Všichni ale musí splnit podmínky pro spotřebu tohoto klubového statku – 

koupit si vstupenku, společensky se obléci a během představení nerušit ostatní diváky. 
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a také v závislosti na právním prostředí. Právní prostředí, společně s dostupnou 

technologií vytváří bariéru. Tyto technologické a legislativní bariéry jsou dále v textu 

označovány jako technologická hranice vyloučení ze spotřeby, respektive institucionální 

hranice vyloučení ze spotřeby. Silnější bariéra umožňuje snazší vyloučení ze spotřeby. 

Za druhé je posuzována míra odečitatelnosti statku při jeho použití (subtractability of 

use10). Vysokou mírou odečitatelnosti jsou charakteristické ty statky, jejichž využití 

jedním subjektem snižuje ostatním subjektům možnost využití onoho statku. Typickým 

příkladem statku s vysokou mírou odečitatelnosti jsou potraviny. Je-li míra 

odečitatelnosti při použití nízká, nedochází použitím statku k výraznému omezení 

ostatních uživatelů. Při posouzení míry odečitatelnosti je nutné zvážit nejen typ statku, 

ale také způsob jeho použití. Ostrom (2005, str. 25) toto vysvětluje na příkladu vody 

v řece. Pokud vodu využívá majitel vodní elektrárny k pohánění turbíny, voda se vrací 

zpět do řeky a je nadále dostupná dalším potenciálním uživatelům, v tomto případě je 

míra odečitatelnosti statku při jeho použití nízká. Naopak, používá-li vodu z řeky farmář 

k zavlažování svých polí a napájení hospodářských zvířat, je míra odečitatelnosti vody 

v řece vysoká, tímto způsobem použití říčního toku je množství vody v řece sníženo.  

Zohledněním dvou výše uvedených kritérií11 lze dospět ke klasifikaci ekonomických 

statků, zobrazené v následující tabulce. 

Tab. 2.1 Klasifikace ekonomických statků 

Míra odečitatelnosti statku při jeho použití 

Obtížnost vyloučení 
potenciálních příjemců 
užitku plynoucích 
z užití statku 

 nízká vysoká 

nízká 
Zpoplatněné statky 
(Toll goods): divadla, 
školky, atd. 

Soukromé statky 
(Private goods): potraviny, 
oděvy, automobily, atd. 

vysoká 

Veřejné statky 
(Public goods): požární 
ochrana, předpověď 
počasí, armáda, atd. 

Společné statky 
(Common-pool resources): 
jezera, lesy, spodní vody, 
atd. 

Zdroj: Ostrom (2010, str. 645) 

                                                 
10 Termínem „subtractability of use“ nahrazuje Ostromová dříve užívaný termín „rivarly“. 
11 Těmito kritérii jsou prostupnost bariéry pro vyloučení ze spotřeby a míra odečitatelnosti statku při jeho 

použití. 
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Výše zobrazená klasifikace zohledňuje pouze dva z celé škály atributů, s jejichž pomocí 

jsou vytvořeny čtyři kategorie statků. Přerušovaná linka v tabulce zdůrazňuje, že hranice 

mezi jednotlivými kategoriemi není ostrá. Z pohledu míry odečitatelnosti statku při jeho 

použití existují statky, které mohou být spotřebovány jednorázovým užitím, zatímco jiné 

statky jsou spotřebovávány postupně. Postupným opotřebením dospějí do stavu, kdy 

z nich neplyne užitek (který původně plynul, to ovšem nevylučuje možnost nalezení 

alternativního způsobu využití). Míra odečitatelnosti veřejných statků a zpoplatněných 

statků je výrazně nižší, než v případě soukromých a společně spravovaných statků.  

Obtížnost vyloučení potenciálních příjemců užitku plynoucích z užití statků je dána 

technologickou a institucionální hranicí vyloučení ze spotřeby. Nízká míra obtížnosti 

vyloučení je dána neprostupnou barierou a je typická pro soukromé a pro zpoplatněné 

statky. Pokud je bariéra snadno prostupná, nepředstavuje pro černého pasažéra překážku. 

Vysoká obtíž při vyloučení ze spotřeby je typická pro veřejné statky a společné statky. 

U společných statků, jejichž využitím se použitelné množství statku postupně snižuje, je 

vhodné stanovit efektivní pravidla pro jejich správu (Ostrom 2005), jinak může dojít 

k jejich postupnému vyplenění (Hardin 1968). Kvalitní pravidla využívání společných 

statků v podstatě snižují prostupnost institucionální hranice vyloučení ze spotřeby, která 

je alternativou k velmi prostupné technologické bariéře. 

Zvyšující se technologická vyspělost však nemění prostupnost technologické hranice pro 

vyloučení ze spotřeby pouze jedním směrem. Nové technologie mohou prostupnost 

hranice zároveň zvyšovat i snižovat. Mohou černým pasažérům jejich konání jak 

usnadnit, tak i učinit obtížnější. Jinými slovy, nové technologie přináší nové možnosti, 

jak omezit fenomén černého pasažéra, zároveň však umožňují černým pasažérům touto 

technologickou hranicí prostupovat. Zda nová technologie bude černým pasažérům spíše 

ku prospěchu, či ke škodě, do značné míry závisí na tom, jak efektivně ji dokáží jednotlivé 

skupiny subjektů využít ve svůj prospěch12. 

                                                 
12 Jedna skupina subjektů jsou ti, kteří ze snadno prostupné bariéry mohou mít prospěch, druhou skupinu 

tvoří ti, v jejichž zájmu je neprostupná bariéra. Využití komunikačních technologií ve prospěch černých 

pasažérů, tedy tak aby byla prostupnost technologické hranice zvýšena, lze ilustrovat následovně. Pomocí 

aplikace „FareBandit“ (www.farebandit.net), vyvinuté Petrem Pechouškem (dle Kabátová, Šmídová 2013), 

sdílejí její uživatelé on-line informace o pohybu revizorů v MHD v krajských městech České republiky. 

Samozřejmě, že tento samotný nástroj může být použit také dopravním podnikem (poskytovatelem 

veřejných statků) proti černým pasažérům. Dopravní podnik může do aplikace zadávat (stejně jako kdokoli 

jiný) nepravdivé informace o pohybu revizorů. Dopravní síť se může uživatelům aplikace jevit jako více 

kontrolovaná, ale náklady na kontrolu dopravnímu podniku nevzrostou. Někteří černí pasažéři tak mohou 

od své jízdy na černo upustit, aniž by se na jejich trase vyskytoval skutečný revizor. Aplikace, nová 

technologie, tedy nevede jednoznačně ke zvýšení počtu černých pasažérů. 
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Zpoplatnit pohyb vozidel na některých typech komunikací je možné například s pomocí 

nálepky na čelním skle vozidla, mýtné brány, nebo elektronické mýtné brány, která on-

line informuje o černých pasažérech na zpoplatněné komunikaci. Podle Ostrom (2011) 

neexistuje pro zpoplatnění veřejných a společných statků univerzální řešení, vždy 

je vhodné zohlednit konkrétní situaci a porozumět odlišnostem v institucionálním 

prostředí.  

Efektivita fungování tržního mechanismu, případně nutnost jeho regulace, je v případě 

čtyř dříve zmíněných kategorií statků odlišná. Tržně cenový mechanismus může 

koordinovat směnu na trhu se soukromými statky, ale v případě veřejných statků je jeho 

koordinační schopnost oslabena. V této souvislosti je tedy vhodné si položit otázku, zda 

lze vynálezy a další nehmotné statky zařadit do kategorie veřejných statků, případně 

společných statků. 

Do které z kategorií uvedených v tabulce 2.1 lze zařadit nehmotné statky? Intuitivně je 

lze zařadit do kategorie, která je charakteristická nízkou mírou odečitatelnosti při jejich 

použití (Je přeci zřejmé, že jednu písničku mohou na radiostanici A hrát opakovaně, 

přitom tím není omezena možnost její reprodukce na radiostanici B; přechod na novou 

efektivnější technologii výroby v továrně A neovlivní možnost továrny B aplikovat tutéž 

technologii, aniž by snížila její efektivitu v továrně A.) a velmi obtížnou, 

až nedosažitelnou, možností vyloučit nechtěné černé pasažéry z užívání nehmotných 

statků. V dnešním světě informačních technologií je míra obtížnosti vyloučení 

potenciálních příjemců užitku, plynoucích z užití nehmotných statků, považována 

za značně vysokou – technologická bariéra k využití těchto statků je velmi prostupná. 

Dle výše zmíněného, spadají nehmotné statky do kategorie veřejných statků, a protože 

tržní mechanismus při poskytování veřejných statků selhává, mohou se vládní zásahy 

v podobě ochrany práv duševního vlastnictví jevit jako opodstatněné. 

Zařazení nehmotných statků do kategorie veřejných statků však ve skutečnosti není tak 

jednoznačné a intuitivní, jak se na první pohled může zdát. Důvody podává následující 

text.  

V diskuzích o právech duševního vlastnictví je velkou překážkou nejednotnost v pojetí 

toho, čemu vlastně právní ochrana přísluší a čemu už nikoli. Nehmotný statek je totiž 

do objektivně vnímané reality možné zobrazit pouze prostřednictvím hmotného objektu. 

Toto zobrazení může být dočasné či trvalé, přičemž tato materializace je nutným 

předpokladem k tomu, aby mohl jakýkoli nehmotný statek být předmětem práva 
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(Telec 1997). Tak například při ochraně vynálezu není chráněna myšlenka vynálezce jako 

taková, ale její konkrétní zhmotnění, například v podobě funkčního prototypu, nebo také 

v řádně zdokumentované patentové přihlášce, či jiném dokumentu, který by měl sloužit 

k objasnění podstaty vynálezu. 

Zhmotněním myšlenky, například ve formě napsání či recitace básně, nebo sestavením 

modelu, či prototypu vynálezu, je tato myšlenka zpřístupněna okolnímu světu. Pravidla 

upravující a definující možnosti využití takto zhmotněného statku představují 

institucionální hranici vyloučení ze spotřeby. V nejširším pojetí ochrany duševního 

vlastnictví je původci udělena pravomoc kontrolovat nejen konkrétní zhmotnění své 

myšlenky, které vytvořil on sám, ale také veškeré kopie tohoto zhmotnění a případně 

i jejich deriváty a modifikace. Pro vynálezce i autora může být ekonomicky výhodné, má-

li takový typ kontroly nad produkty své tvůrčí činnosti a jejich deriváty k dispozici. 

Zejména v případech, kdy technologická hranice pro vyloučení ze spotřeby je velmi 

prostupná, je pro vynálezce výhodné mít zákonem dané právo zamezit nechtěné imitaci. 

Imitace totiž zvyšuje dostupnost vynálezu a snižuje tím jeho cenu, zároveň dochází 

k rozmělnění příjmů, plynoucích z implementace vynálezu, mezi více subjektů. 

O jednotlivých formách ochrany pojednává podrobněji subkapitola 2.3. 
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2.1.1 Klasifikace nehmotných statků dle forem ochrany 

Nehmotné statky mohou být klasifikovány podle toho, jaký typ práv a povinností se k nim 

váže. Majetková práva přisuzují majiteli pravomoc nakládat s daným statkem. Následující 

obrázek 2.1 reflektuje členění uvedené v Telec (1997) a Polčák (2012) a znázorňuje 

klasifikaci nehmotných statků dle práv, která se k nim váží. 

Obr. 2.1: Klasifikace nehmotných statků dle forem ochrany 

Zdroj: vlastní zpracování, publikováno též v Kaštan, Kliková (2013) 

Z obrázku 2.1 je patrné, že nehmotné statky představují mnohem širší množinu, než 

statky, které bývají souhrnně označovány jako duševní vlastnictví. Nehmotné statky, 

na které se vztahují normy nesoucí nehmotné majetkové hodnoty, nemohou být přesně, 

jednoznačně a taxativně vymezeny. Jsou proto definovány určité skupiny statků, na které 

se pravidla vztahují. Změnou těchto norem se může z původně chráněného nehmotného 

statku (duševního vlastnictví) stát nechráněný nehmotný statek (volně dostupný) a vice 

versa. Pokud je v dalším textu použit pojem nehmotný statek, odkazuje se 

na materializovanou podobu nehmotného statku bez ohledu na to, zda mu přísluší 

či nepřísluší ochrana duševního vlastnictví (není-li uvedeno jinak). 

Existují různé přístupy k zodpovězení otázky, zda a na kolik se liší koncept vlastnictví 

nehmotných statků od vlastnictví statků hmotných. Posner (2011, kap. 3) se věnuje 

ekonomické analýze majetkových práv a nastiňuje celou řadu analogií mezi vlastnictvím 

Nehmotné statky (NS) 

Volně dostupné NS NS chráněné normami 

NS chráněné normami nesoucí nehmotné 
nemajetkové hodnoty (NS osobnostní povahy) 

NS chráněné normami nesoucí nehmotné majetkové 

hodnoty (duševní vlastnictví) 

NS literárního a jiného 
uměleckého a vědeckého 

charakteru 

NS průmyslově využitelné 
(průmyslové vlastnictví) 
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hmotných a nehmotných statků. Tento přístup není v dnešní době ojedinělý, ba naopak. 

Také Epstein (2001) poukazuje na narůstající dominanci tohoto přístupu, který se pokouší 

postavit vlastnictví hmotných a nehmotných statků na stejnou úroveň. Merges (1995) 

nabízí historický exkurz právně-teoretickými přístupy k duševnímu vlastnictví, přičemž 

tvrdí, že „Grand question“13 již byla zodpovězena, a že klást si otázku, zda jsou práva 

duševního vlastnictví ku prospěchu společnosti či nikoli, je zcela zbytečné a irelevantní, 

protože pozitivní odpověď na ni vyplývá z reálného ekonomického vývoje posledních 

staletí. 

Existuje ale také řada autorů, kteří s tímto pojmem zásadně nesouhlasí. Například Šíma 

(2005), který považuje intelektuální vlastnictví za překážku na cestě k prosperitě a ve 

svém článku zpochybňuje názor, že intelektuální vlastnictví je stejně zásadní institucí pro 

rozvoj společnosti jako tradiční vlastnictví hmotné. Menel (2000) ve své učebnici 

souhrnnou formou podává jednotlivé teoretické přístupy k problematice ochrany 

duševního vlastnictví. Svůj přehled uzavírá konstatováním, že nejblíže k opodstatnění 

práv duševního vlastnictví má utilitarismus, který považuje ochranu práv duševního 

vlastnictví za užitečnou. Dále také tvrdí, že je velmi obtížné posoudit ekonomické dopady 

jednotlivých institucionálních uspořádání, určených k ochraně duševního vlastnictví. 

Boldrin a Levine (2008) zkoumají problematiku z teoretického i empirického hlediska 

a dochází k jednoznačnému závěru, že ochrana duševního vlastnictví je ekonomicky 

škodlivá, stejně jako jakýkoli jiný státem udržovaný monopol. Boldrin a Levine (2013) 

navrhují kompletní upuštění od ochrany duševního vlastnictví; vědomi si utopičnosti 

svého návrhu předkládají sérii dílčích kroků, které by měly vést k postupnému upuštění 

od současného systému. 

Jaké jsou příčiny tohoto názorového rozporu? Lze se domnívat, že pramení z odlišného 

pojetí prostupnosti technologické hranice vyloučení ze spotřeby a případnou nutností 

jejího doplnění v podobě institucionální hranice vyloučení ze spotřeby. I když výše 

zmínění autoři pojmy technologická a institucionální bariéra nepoužívají, často je pro 

jejich přístup určující jejich názor na výši nákladů, nutných k prostoupení technologické 

hranice.  

                                                 
13 V literatuře věnované problematice duševního vlastnictví je pojmem „Grand question“ označována 

zásadní otázka, zda ochrana duševního vlastnictví má pozitivní ekonomické dopady, či nikoli. 
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Zastánci ochrany práv duševního vlastnictví postulují, že okopírovat něčí vynález 

je spojeno s takřka nulovými náklady, zatímco odpůrci tvrdí, že i imitace14 je spjata 

s náklady. V dnešní době pokročilých analytických nástrojů je podle první skupiny vcelku 

jednoduché zjistit například složení určitého léku, či zdrojový kód softwaru, a tento lék 

či software začít vyrábět (imitovat) a nabízet na trhu. Vynálezce léku, nebo programátor, 

vynaložil na jeho výzkum a vývoj mnoho prostředků, zatímco imitátor jej kopíruje takřka 

s nulovými jednotkovými náklady15.  

Odpůrci ochrany práv duševního vlastnictví se přiklánějí k názoru, že i samotná imitace 

je značně nákladný proces, a že rozhodnutí o tom, co má být imitováno, činí případní 

imitátoři v závislosti na očekávaném zisku. Vynálezce získá uvedením úspěšného 

vynálezu na trh zisk, který následně na stranu nabídky přiláká další subjekty. Podle 

Boldrin a Levine (2008) je tento zisk roven ekonomickému zisku a měl by být pro 

vynálezce dostačující; jeho umělé navyšování pomocí státem uděleného monopolu 

v podobě patentů narušuje konkurenční prostředí a brzdí inovační procesy v celé 

ekonomice. 

Moser (2013) ukazuje, že prostupnost technologické hranice se napříč odvětvími v čase 

mění a je závislá na efektivitě udržení obchodního tajemství. Připomíná situaci 

v chemickém průmyslu, kdy se schopnost výrobců utajit složení chemických látek, 

například barviv, dramaticky změnila s příchodem pokročilých spektroskopických 

nástrojů. V textilním průmyslu, ve vztahu k inovacím šicích strojů, bylo udržení 

obchodního tajemství (zachování neprostupné technologické hranice) takřka nemožné16, 

a tak se v tomto odvětví do popředí dostala úloha patentové ochrany.  

Automatické a zjednodušené zařazení nehmotných statků do kategorie veřejných statků 

je tedy chybné. Je-li imitace technologicky obtížná, mělo by být ze strany tvůrců 

hospodářské politiky ke statku přistupováno jako ke statku zpoplatněnému (toll goods). 

Rozdílné pojetí nákladnosti imitace je jedním z momentů, kterými lze vysvětlit rozdíly 

v teoretických přístupech k prospěšnosti ochrany duševního vlastnictví.  

                                                 
14 Imitaci lze v kontextu předchozího textu definovat jako prostoupení technologické hranice pro vyloučení 

z užití.  
15 Argument „bezplatné“ imitace se široce objevuje napříč literaturou a netýká se pouze léků a softwaru, 

ale všech předmětů, na které se ochrana duševního vlastnictví vztahuje. 
16 Příchod strojní jehly (s navlékacím očkem blízko hrotu) v 19. století dramaticky zvýšil produktivitu šicích 

strojů, revoluční jehlu však bylo snadné napodobit či dokonce zdokonalit. 
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Nelze se však domnívat, že by tvůrce hospodářské politiky mohl rozhodovat o nárocích 

na ochranu vynálezu až ex post, na základě toho, zda je či není možné daný vynález 

snadno imitovat17. Takovéto nastavení by v systému ochrany duševního vlastnictví 

přinášelo riziko pro původce nehmotných statků. Zároveň by subjekty, rozhodující 

o nároku na ochranu, byly vystaveny rent-seeking chování. 

V této podkapitole je zdůrazněno, že různé typy nehmotných statků mohou mít různou 

úroveň prostupnosti technologické a institucionální bariéry. Lze se domnívat, 

že jednotlivé kategorie vynálezů mají odlišnou prostupnost technologické hranice. 

Zároveň se lze domnívat, že různé typy ekonomických činností jsou vázány na různé typy 

nehmotných statků (vynálezů). Tuto domněnku lze vyvodit z výše popsaných 

historických skutečností. V analytické části je proto kladen důraz na rozdělení 

hospodářství do menších celku, v jejichž rámci bude vliv rozsahu ochrany duševního 

vlastnictví na inovační aktivitu zkoumán odděleně. 

2.2 Úloha institucí při směně nehmotných statků 

Předchozí subkapitola pojednává o statcích, poukazuje na jejich rozmanitost 

a zdůrazňuje specifika nehmotných statků. Tato subkapitola je věnována problematice 

směny nehmotných statků; důraz je kladen na transakční náklady a úlohu institucí, které 

vznikají s cílem omezit transakční náklady. V první části subkapitoly je vysvětlena 

podstata institucí v teoretické rovině, ve druhé části je ilustrováno národní a mezinárodní 

institucionální prostředí, kterým jsou vymezeny mantinely pro směnu nehmotných statků. 

Jednotlivým formám ochrany duševního vlastnictví je věnována samostatná 

subkapitola (2.3). 

Vymezení úlohy institucí v teoretické i aplikační rovině je ve vztahu ke stanovenému 

výzkumnému cíli důležité. V teoretické rovině je v této práci úloha institucí, případně 

také příčina vzniku institucí, vysvětlována pomocí konceptu transakčních nákladů. 

V praktické rovině je v této části věnována pozornost formálním institucím, které 

představují rámec pro možná hospodářsko-politická opatření. Ten představuje omezení 

pro tvůrce praktické hospodářské politiky v České republice. Vymezení tohoto rámce 

je nezbytné s ohledem na formulaci doporučení tvůrcům hospodářské politiky.  

                                                 
17 Respektive, nelze se domnívat, že by tato varianta mohla být považována za optimální. 
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2.2.1 Transakční náklady a ekonomická úloha institucí 

Ekonomie zkoumá principy, na jejichž základě jsou statky směňovány a užívány. 

Adam Smith (2001), otec klasické ekonomie, zdůrazňuje úlohu tržního mechanismu, 

který při koordinaci směny zaujímá klíčovou úlohu. Jeho dílo z roku 1776 podnítilo zájem 

o intenzivní zkoumání trhu, jakožto dominantního koordinačního mechanismu směny 

(Holman 1999). Po důkladné analýze principů a zákonitostí, na základě kterých tržně 

cenový koordinační mechanismus funguje, a kterou je možné zaznamenat především 

v období rozmachu neoklasické ekonomické teorie, se centrum zájmu posunulo směrem 

k situacím, ve kterých směna není koordinována pouze pomocí tržního mechanismu. 

Coase (1937) ekonomickou teorii obohatil o pojem transakční náklady, což jsou náklady 

spjaté s fungováním tržního mechanismu v konkrétní ekonomické realitě. Ekonomické 

modely té doby nepřisuzovaly transakčním nákladům velký význam a jejich autoři 

se spokojili s tím, že model byl logicky konzistentní v prostředí dokonalé konkurence 

(Zajíček a Zeman 2007), tedy ideálního světa, vystavěného na řadě předpokladů, z nichž 

jedním jsou nulové transakční náklady18. Akerlof (1970), Stigler (1961) i Coase (1937 

a 1960), spolu s dalšími autory, poukazují na příčiny vzniku transakčních nákladů. Mezi 

hlavní patří snaha o odstranění nejistoty a asymetrie informací mezi účastníky směny.  

Vysoké transakční náklady podněcují vznik soukromých či veřejných institucí (Akerlof 

1970), které vedou ke snížení transakčních nákladů. Takto vzniklé, či již existující 

instituce však s sebou přináší také negativní jevy, především v podobě nákladů spojených 

s jejich využitím při alokaci statků. Zjednodušeně řečeno, to, že lékař má vysokoškolský 

diplom a je členem lékařské komory zvyšuje důvěru pacienta v něj. Bez institucí (v tomto 

případě jsou institucemi diplom a členství v komoře), které poskytují informaci 

o dostatečné kvalifikaci lékaře, by se pacient nechal od zcela cizího člověka operovat jen 

stěží, což by vedlo k „selhání trhu s operacemi“.  

Negativní důsledek existence lékařské komory může být v tomto hypotetickém příkladu 

obdobný jako u existence profesních cechů, kdy dochází ke snižování nabízeného 

množství výstupu a tím k zvyšování cen. Hamilton (1965 a 2008) poukazuje na díla Karla 

Polanyiho, Bronislawa Malinovského a dalších antropologů, kteří zdůrazňují, že tržní 

mechanismus je pouze jedním z mnoha způsobů společenské organizace směny. Vzácné 

                                                 
18 Při stanovení předpokladů dokonalé konkurence pojem transakční náklady ekonomie neznala, proto 

nebývá předpoklad nulových transakčních nákladů při vymezení dokonalé konkurence zdůrazňován. 
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zdroje byly v historii lidstva rozdělovány nejen na základě tržních principů, ale také 

na základě různých institucí, které v dané společnosti dominovaly.  

Sojka (2009) zdůrazňuje rostoucí úlohu institucí v ekonomii. První laureátka Ceny 

Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy19  zdůrazňuje, že instituce lze 

pozorovat všude tam, kde dochází k opakovaným interakcím ekonomických subjektů 

(Ostrom 2005). Vstupují-li subjekty do vzájemné interakce opakovaně, snaží se o to, aby 

interakce byla co nejpříjemnější. Formální i neformální instituce vymezují pravidla, 

na jejichž základě je směna uskutečňována, a tak tato pravidla nemusí být dojednávána 

individuálně pro každou transakci, čímž dochází ke snížení transakčních nákladů.  

Respekt k vlastnickým právům je pro uskutečnění svobodné směny velmi důležitý 

(Posner 2011), způsob vymezení vlastnických práv je tedy jednou ze základních institucí, 

nutných k fungování trhu. Coase (1960) tvrdí, že při dokonalém vymezení vlastnických 

práv a nulových transakčních nákladech funguje tržní mechanismus efektivně. Zajíček a 

Zeman (2007, str. 36) upozorňují, že Coase (1960) bývá mylně interpretován. Podle nich 

Coase nechce, aby ekonomové od transakčních nákladů abstrahovali. Právě naopak, snaží 

se zdůraznit nezbytnost jejich zohlednění. To, zda jsou transakční náklady zohledněny či 

nikoli, ústí v odlišný názor na potřebnost ochrany duševního vlastnictví. 

Hardin (1968) ilustruje na příkladu „tragédie obecních pastvin“ nutnost vymezení 

institucí, upravujících nakládání s veřejnými statky, v opačném případě dochází k jejich 

vyplenění. Důraz na důsledné vymezení a ochranu soukromého vlastnictví se promítl také 

do problematiky ochrany nehmotných statků, a to v podobě posílení ochrany práv 

duševního vlastnictví. Buchanan a Yoon (2000), v reakci na Hardinovu (1968) stať, 

upozorňují na problém, který je protipólem tragédie obecních pastvin20 . Postulují, že 

kumulující se práva k vyloučení ze spotřeby mají ve své extrémní podobě stejně negativní 

                                                 
19 Toto prestižní ocenění je běžně označována jako Nobelova cena za ekonomii; Elinor Ostromová jej 

získala jako první žena v historii v roce 2009. 
20 Svůj článek (Buchanan a Yoon 2000) pojmenovali „symmetric tragedies: commons and anticommons“ 

(symetrické tragédie obecných a soukromých pastvin [překlad MK]) a staví v něm proti sobě dvě extrémní 

situace. Při popisu první situace se odvolávají na Hardina (1968) a zdůrazňují negativní důsledky 

nedostatečného vymezení práv, v případě druhé situace poukazují na negativní důsledky, vyplývající 

z kumulace práv pro vyloučení ze spotřeby. V podstatě tak tvrdí, že v některých případech důsledné 

vymezení práv nepřinese pouze pozitivní jevy.  

S použitím známého příkladu obecních pastvin lze blíže popsat negativní důsledky obou situací následovně. 

První, ve které je obecní pastvina volně přístupná, a tak ji hospodářská zvířata sedláků spásají rychleji, než 

doroste nová tráva. Druhá situace je ta, kdy je celá pastvina rozdělena na velké množství malých parcel 

a privatizována. Každý ze sedláků si svou parcelu oplotí, aby chránil své vlastnické právo a zabránil cizímu 

dobytku spásání trávy na své parcele. Sedláci zároveň vybírají poplatky za průchod přes jejich parcelu. Ti, 

jejichž dobytek musí na pastvu projít přes více parcel, jsou celkovým součtem poplatků odrazeni, dobytek 

nechávají pást na jiném ze svých polí, a jim náležící část původně obecní pastviny leží ladem. 
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důsledky jako nemožnost vyloučení ze spotřeby, spotřeba (nebo jiná forma využití statku) 

se totiž pro velký počet subjektů, které ji mohou odepřít, nakonec s velkou 

pravděpodobností neuskuteční.  

Současná situace v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví může připomínat tuto 

symetrickou tragédii, kdy patentové houští21, představuje silnou institucionální bariéru, 

která od inovace odrazuje nové subjekty, které by musely nakoupit mnoho dílčích licencí, 

aby vůbec mohly uplatnit svůj nový produkt na trhu. 

Směna nehmotných statků je vždy spjata s informační asymetrií mezi nabízejícím (autor, 

vynálezce) a poptávajícím. Asymetrie vede ke vzniku transakčních nákladů. Tato 

asymetrie vyplývá ze specifik nehmotných statků, která jsou diskutována v předchozí 

subkapitole. Vztah mezi informační asymetrií a transakčními náklady lze vysvětlit 

následujícím příkladem.  

Představme si převratný vynález/objev, který je jednoduchý (ve smyslu snadné imitace) 

a zároveň několikanásobně zvyšuje produktivitu výrobních faktorů při výrobě určitého 

produktu X. Vynálezce tento vynález prozatím drží v utajení a rozhoduje se, zda sám 

začne produkt X vyrábět a nabízet na trhu, nebo zda svůj vynález nabídne někomu, kdo 

už produkt X na trhu nabízí (například výrobci A). Výrobce A nedokáže docenit hodnotu 

vynálezu, dokud mu vynálezce nesvěří jeho podstatu, zatímco vynálezce není ochoten 

prozradit podstatu vynálezu, dokud nedostane požadovanou odměnu – má totiž obavu, 

že výrobce A, jakmile získá (zapamatuje si) potřebné informace, odmítne za ně zaplatit 

i přesto, že je bude využívat.  

Pro uskutečnění směny je nutné, aby se obě strany směny dohodly na pravidlech, při 

jejichž dodržení budou ochotny směnu uskutečnit. Náklady na dojednání, kontrolu 

a vymáhání těchto pravidel představují transakční náklady. Pokud budou dojednaná 

pravidla platná i v případě dalších obchodních transakcí mezi těmito subjekty, stávají se 

tato pravidla institucí a během dalších obchodů dochází ke snížení transakčních nákladů. 

Instituce pomáhají řešit dilema vyplývající z asymetrie informací, subjekty mezi sebou 

mohou uzavřít složitou smlouvu, která upraví práva a povinnosti, způsob kontroly jejich 

dodržování a výši případných sankcí pro obě ze zúčastněných stran transakce.  

                                                 
21 Situaci, ve které se vlastnické vztahy k duševnímu vlastnictví stávají nepřehlednými, za patentové houští 

označují například Shapiro (2001), Boldrin a Levine (2008) a další. 
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Také v případě, že by se vynálezce rozhodl vyrábět produkt X pod svým jménem, musel 

by najímat pracovníky, a ti by se také určitou smlouvou museli zavázat, že budou jeho 

obchodní tajemství chránit. Transakční náklady vyplývající z uzavírání obdobných smluv 

mohou být značně vysoké, nehledě na obtížnost při vymáhání případných sankcí 

vyplývajících z porušení dojednaných smluv. Jsou-li pravidla pro směnu nehmotných 

statků stanovena na úrovni celé společnosti (například zákonem, nebo mezinárodní 

smlouvou), tak není nutné, aby jednotlivé subjekty tato pravidla mezi sebou vyjednávaly. 

Transakce s nehmotnými statky se tak mohou uskutečnit s nižšími transakčními náklady. 

Tento příklad předpokládá snadnou imitaci. Reálnost tohoto předpokladu je diskutována 

ve třetí kapitole této dizertační práce. 

Různé formy ochrany duševního vlastnictví, kterým je věnována následující subkapitola 

2.3, slouží k snazší deklaraci a vymáhání práv původce (autora, vynálezce), vytvářejí 

institucionální hranici pro vyloučení ze spotřeby nežádoucích černých pasažérů. 

Na základě výše uvedených teoretických konceptů lze dovozovat, že patenty, autorská 

práva a další instituce (formy ochrany) jsou ve vyspělých ekonomikách implementovány 

ve snaze snížit transakční náklady při směně nehmotných statků22, mají usnadnit proces 

transferu technologií a další procesy, které blahodárně působí na ekonomický rozvoj 

společnosti (WIPO 2011).  

Není však důležitá pouze samotná existence těchto institucí, ale také jejich kvalita. 

Navažme na výše zmíněný příklad vztahu mezi vynálezcem a výrobcem A, při vynálezu 

nového postupu při výrobě produktu X. Vynálezce přihlásí svůj vynález na patentovém 

úřadu a získá právo zpoplatnit všechny, kteří jeho technologii při výrobě produktu X 

využívají, případně zakázat jim použití této technologie. Technické řešení vynálezu 

je zveřejněno, technologie se šíří rychle, kdo má zájem ji využít, tak zaplatí licenční 

poplatek. Dojednávání individuálních kontraktů mezi vynálezcem a výrobci 

je zjednodušeno. Co když ale již dříve existoval výrobce B, který používal technologii, 

kterou si teď patentoval vynálezce?23 Právě kvalita institucí je určující při řešení těchto 

a dalších otázek. Pro směnu nehmotných statků je tedy institucionální prostředí 

esenciální. 

                                                 
22 Problém kvantifikace transakčních nákladů však znemožňuje provést empirické testy tohoto tvrzení. 
23 V případě dnes udělovaných patentů existují lhůty, během kterých mohou subjekty podat návrh na zrušení 

patentu. 
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Institucionální prostředí je souborem formálních a neformálních institucí, které jsou 

platné pro členy určité skupiny (firma, rodina, zájmový klub, stát, …). Neformální 

instituce vycházejí ze zvyklostí a mají podobu nepsaných pravidel. Je-li soubor norem 

chování formalizován, například ve formě zákona, hovoříme o formálních institucích. 

Formální instituce by neměly být v přílišném rozporu s těmi neformálními, v opačném 

případě by vzrůstal tlak na jejich porušování. Ne vždy jsou nově implementované 

formální instituce v souladu se společenskými zvyklostmi. Tato problematika byla v ČR 

diskutována v souvislosti s „institucionálním xeroxem“ v období transformace 

ekonomiky po roce 1989. 

2.2.2 Reprezentanti institucionálního prostředí ochrany duševního 
vlastnictví 

V oblasti ochrany nehmotných statků je institucionální prostředí tvořeno 

na národní i mezinárodní úrovni. Formální instituce v oblasti duševního vlastnictví 

mohou být vnímány jednak jako normy vztahující se ke konkrétní formě ochrany (patent, 

užitný vzor, atd.), ale také jako instituce, které mají právo tyto normy utvářet 

(normotvůrci). Vlivová sféra této části hospodářské politiky je značně pestrá. Filmová 

a nahrávací studia, přední inovátoři v podobě nadnárodních korporací, a další subjekty, 

které mají zájem na konkrétní podobě pravidel ochrany duševního vlastnictví, se snaží 

působit na představitele decizní sféry. 

Tato subkapitola pojednává o reprezentantech decizní sféry v oblasti ochrany duševního 

vlastnictví na národní i mezinárodní úrovni, a také o klíčových institucích, které vytvářejí 

rámec soudobého institucionálního prostředí. V oblasti decizní sféry se na úrovni státu 

jedná o složky státní správy, na mezinárodní úrovni jsou normy utvářeny příslušnými 

organizacemi. Institucionální prostředí je značně spletité, proto jsou zdůrazněny pouze ty 

instituce, jejichž prioritní činnosti s ochranou duševního vlastnictví souvisí. 

Národní 

V institucionálním prostředí České republiky, na národní úrovni, zaujímá klíčovou pozici 

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV), který je dle zákona (14/1993 Sb. o opatřeních 

na ochranu průmyslového vlastnictví) ústředním orgánem státní správy České republiky. 

Před zřízením ÚPV, v roce 1993, byla obdobná činnost vykonávána Federálním úřadem 

pro vynálezy. Patentní a známkový úřad však v Praze fungoval již za první republiky, 

kdy, „zákonem č. 305/1919 Sb., došlo k recepci zákona ze dne 11. ledna 1897 pro území 

celého nově vzniklého Československa“ (ÚPV 2009b, str. 10). Vývoj historie patentového 
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úřadu je podrobně zaznamenán v publikaci, která byla vydána u příležitosti 90. let 

existence úřadu (ÚPV 2009b).  

Předseda ÚPV je jmenován a odvoláván vládou ČR. Daným zákonem jsou vymezeny 

hlavní činnosti ÚPV. Jsou to především (i) poskytování ochrany průmyslového 

vlastnictví, (ii) činnosti ve vztahu k patentovým zástupcům a (iii) vedení fondu světové 

patentové literatury. 

Mezi další činnosti ÚPV patří zabezpečení plnění závazků ČR v oblasti průmyslového 

vlastnictví, které vyplývají z mezinárodních smluv. O těchto smlouvách je pojednáno dále 

v textu. ÚPV při prosazování průmyslových práv aktivně spolupracuje s jinými orgány 

státní správy. Například Česká obchodní inspekce (ČOI) při své činnosti kontroluje 

oprávněnost užití ochranných známek (ČOI 2012). Ústřední kontrolní a zkušební ústav 

zemědělský (ÚKZÚZ) rozhoduje o ochraně práv duševního vlastnictví vztahující se 

k pěstitelským odrůdám, atd. (ÚKZÚZ 2013). Spolupráce ÚPV se odehrává také 

na mezinárodní úrovni, s národními úřady průmyslového vlastnictví jednotlivých států 

a také mezinárodními organizacemi. 

Průmyslová práva vznikají a nabývají účinnosti až rozhodnutím ÚPV, například zápisem 

do příslušného rejstříku, na rozdíl od práv autorských, která dle zákona vznikají 

v okamžiku, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě (121/2000 

Sb. §9). Literární a jiná díla uměleckého a vědeckého charakteru, která představují 

doplněk množiny práv duševního vlastnictví, jsou v ČR chráněna autorským zákonem 

(121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů). Ten vymezuje předmět, vznik a obsah autorského práva 

a souvisejících majetkových práv, a také upravuje nakládání s těmito právy. Zmíněný 

zákon dále definuje podstatu autorství a způsob ochrany autorských práv. 

Z ekonomického hlediska je zajímavé sledovat, zda ochrana duševního vlastnictví vzniká 

automaticky, nebo zda musí původce nehmotného statku provést další úkony, související 

s přiznáním ochrany práv. 

Značná část autorského zákona je věnována kolektivní správě práv. V České republice je 

nejznámějším kolektivním správcem OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 

hudebním, který byl založen v roce 1919. V dnešní době zastupuje přes 7 tisíc domácích 

a 1 milion zahraničních nositelů autorských práv (OSA 2013). Další kolektivní správci 

autorských práv působící v ČR jsou například DILIA – Divadelní, literární, audiovizuální 

agentura, působící od roku 1996 (DILIA 2002); INTERGRAM – Nezávislá společnost 



 

~ 25 ~ 

výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, působící 

od roku 1990 (Intergram 2012); OOA-S – Ochranná organizace autorská – sdružení 

autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, 

působící od roku 1993 (OOA-S 2013); GESTOR – ochranný svaz autorský, působící 

od roku 1997 (Gestor 2004); OAZA – Ochranná asociace zvukařů – autorů, působící 

od roku 2003 (OAZA 2006). Dohled nad kolektivními správci práv provádí Ministerstvo 

kultury ČR, které uděluje oprávnění k výkonu kolektivní správy (§98 zákona 121/2000 

Sb.). Toto ministerstvo stanovuje vyhláškou podmínky pro vyplácení autorských odměn 

(např. definicí typů nosičů §25 odst.7 zákona 121/2000 Sb.). Kolektivní správci práv 

autorských tak v ČR podléhají normotvůrcům.  

Mezinárodní 

Fungování národního institucionálního prostředí v čele s Úřadem průmyslového 

vlastnictví je silně ovlivněno mezinárodními institucemi, z nichž ty nejdůležitější jsou 

uvedeny v následujícím textu. 

WIPO 

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO – World Intellectual Property 

Organization) sídlí v Ženevě. V oblasti ochrany práv duševního vlastnictví je patrně 

nejdůležitější mezinárodní organizací. WIPO je jedna z odborných organizací Organizace 

spojených národů (OSN). WIPO byla založena v roce 1970, na základě úmluvy z roku 

1967 (WIPO 1967). Za první významnou mezinárodní smlouvu v oblasti ochrany 

průmyslových práv je považována Pařížská úmluva z roku 1883. V oblasti ochrany 

uměleckých děl je první významnou multilaterální mezinárodní smlouvou Bernská 

úmluva z roku 1886. Oba zmíněné dokumenty jako první zajišťovaly původcům ochranu 

duševního vlastnictví i mimo zemi původu (WIPO 2012). V roce 1893 došlo ke sloučení 

sekretariátů spravujících Pařížskou a Bernskou úmluvu, vznikla tak Jednotná 

mezinárodní kancelář pro ochranu duševního vlastnictví24. BIRPI byla po druhé světové 

válce přesunuta do Ženevy a je považována za předchůdce WIPO. 

Hlavním cílem WIPO je podpora inovací a tvůrčích činností, které přispívají 

k ekonomickému, sociálnímu a kulturnímu rozvoji všech členských států. WIPO se snaží 

tento cíl naplňovat prostřednictvím vytváření a udržování vyváženého a efektivního 

mezinárodního systému ochrany duševního vlastnictví (WIPO 2012). V zakládacích 

                                                 
24 The United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property, známá pod akronymem 

francouzského názvu – BIRPI. 
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dokumentech WIPO (1967) je zdůrazněna především ochrana práv duševního vlastnictví 

a není kladen přílišný důraz na vyváženost systému. V novějších dokumentech je 

potřebnost vyváženosti systému zmiňována poměrně často (WIPO 2007). Například při 

propagaci opatření, která pomohou omezit protisoutěžní jednání, související s duševním 

vlastnictvím. 

WIPO podporuje rozvoj a užití mezinárodního systému ochrany práv duševního 

vlastnictví ve čtyřech rovinách (WIPO 2013b). Zajišťuje služby, které usnadní získání 

mezinárodní ochrany a napomáhají řešení sporů. Pomáhá při rozvoji mezinárodního 

právního rámce v souladu s potřebami společnosti. Buduje technickou infrastrukturu 

usnadňující sdílení a další transakce s předměty duševního vlastnictví, což zahrnuje řadu 

mezinárodních databází. Prostřednictvím ochrany duševního vlastnictví podporuje 

ekonomický a kulturní rozvoj v členských zemích.  

V současné době má WIPO 186 členských států (WIPO 2013), jejichž zástupci jednají 

v řídících orgánech, komisích a pracovních skupinách. Nejdůležitějšími řídícími orgány 

jsou: Valné shromáždění, Konference a Koordinační výbor, jejich pravomoci jsou 

podrobně popsány v článcích 6 až 8 (WIPO 1967). Zástupci členských států vystupují 

v orgánech WIPO jako delegáti, zatímco zájmové skupiny, v podobě vládních 

i nevládních organizací, vystupují v roli akreditovaných pozorovatelů25. Pozorovatelé 

nemají hlasovací právo a ani nemohou vznášet návrhy, ale na vyzvání předsedy jednací 

skupiny mohou prezentovat svá stanoviska k projednávanému tématu (WIPO 1979).  

V současné době spravuje WIPO 27 mezinárodních smluv (WIPO 2013a), přičemž Česká 

republika přistoupila k 17 z nich. Smlouvy je možné rozdělit do tří kategorií. První 

skupina smluv definuje obecné standardy pro ochranu duševního vlastnictví, závazné 

ve všech smluvních státech. Jedná se o opatření a doporučení vztahující se na konkrétní 

oblasti, ve kterých je ochrana duševního vlastnictví regulována. Například Bruselská 

úmluva z roku 1974 upravuje pravidla pro satelitní přenos signálu televizního vysílání.  

Druhá skupina smluv je zaměřena na propojení systému ochrany duševního vlastnictví 

v jednotlivých smluvních státech. Například Patent Cooperation Treaty (PCT), podepsaná 

roku 1970 a naposledy pozměněná roku 2001, zajišťuje, že dnes je možné pomocí jedné 

přihlášky, splňující požadavky PCT, získat ochranu vynálezu ve všech smluvních státech. 

                                                 
25 V současné době má status akreditovaného pozorovatele přibližně 250 organizací (WIPO 2013). 
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Tento typ smluv je zaměřen na redukci administrativních nákladů stran přihlašovatelů. 

Dříve totiž musel vynálezce přihlašovat v každé zemi vynález samostatně.  

Třetí skupina smluv je zaměřena na harmonizaci třídících systémů a klasifikací. Stejně 

tak, jako jsou ekonomické činnosti klasifikovány prostřednictvím klasifikace NACE, tak 

jsou například průmyslové vzory řazeny do tříd Lokarnského systému, patenty a užitné 

vzory jsou řazeny podle Mezinárodního patentového třídění (IPC), atd. Z hlediska 

fungování organizace významným dokumentem (WIPO 2010) je střednědobý strategický 

plán (v současné době pro období 2010-2015), který pro dané období definuje strategické 

cíle a cesty k jejich naplnění. WIPO však není jediná mezinárodní organizace, která 

významným způsobem utváří mezinárodní institucionální prostředí ochrany práv 

duševního vlastnictví. 

TRIPS 

Dohoda o obchodních aspektech duševního vlastnictví (TRIPS – Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights) zaujímá v mezinárodním systému 

ochrany práv duševního vlastnictví velmi důležitou úlohu. Dohoda TRIPS je 

ve skutečnosti přílohou Marrákešské deklarace (WTO 1994) a dohody o založení Světové 

obchodní organizace (WTO – World Trade Organization; WTO 1994a), jejímž 

uzavřením v roce 1994 bylo završeno Uruguayské kolo jednání GATT (Všeobecná 

dohoda o clech a obchodu).  

Každý stát, který chce získat bezbariérový přístup na trhy členů WTO, se musí stát také 

členem WTO a adoptovat také pravidla, týkající se duševního vlastnictví. TRIPS 

a související dokumenty vymezují standardy ochrany práv duševního vlastnictví, které 

musí každý člen WTO splnit. Dle informací WTO (2013) vymezuje dohoda například 

minimální délku trvání autorského práva, zavádí pravidlo, že na počítačový program 

je nahlíženo jako na literární dílo, a mnoho dalších pravidel. Kromě těchto standardů 

(definovaných v části II dohody TRIPS; WTO 1994b) jsou specifikovány také procedury 

pro vymáhání práv duševního vlastnictví (WTO 1994b, část III) a také postupy 

při vypořádávání sporů, odvolání a podobných vztahů mezi smluvními stranami (WTO 

1994b, části IV a V). Mnohá ustanovení v dohodě TRIPS jsou převzata z dříve 

uzavřených mezinárodních smluv pod správou WIPO (například Pařížská, nebo Bernská 

úmluva).  

Důležitost TRIPS spočívá především v rozšíření standardů ochrany duševního vlastnictví 

do méně vyspělých zemí. To, že TRIPS opravdu vedla ke zvýšení ochrany v rozvojových 
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zemích, dokládají Cardwell a Ghazalian (2012). Mulik a Crespi (2011) ukazují pomocí 

analogií s případovou studií Basmati26, že se méně vyspělé státy přizpůsobovaly 

požadavkům TRIPS obtížně, a na rozdíl od rozvinutých zemí nedokázaly plně využít 

nové možnosti ochrany duševního vlastnictví. Implementace standardů ochrany 

do jednotlivých právních řádů sice proběhla, ale nové institucionální prostředí 

představovalo šok pro domácí ekonomiku, především pro odvětví, která se ve velké míře 

podílejí na zahraničním obchodě dané země. Ekonomickými dopady TRIPS se zabývají 

také další studie, které jsou zmíněny ve třetí kapitole.  

EPO a další světové významné patentové a známkové úřady 

Z pohledu ochrany průmyslového vlastnictví je v Evropě důležitá Evropská patentová 

organizace (EPOrg27), která byla založena roku 1977 na základě Evropské patentové 

úmluvy (EPC – European Patent Convent) z roku 1973. EPC je známá také jako Úmluva 

o udělování Evropských patentů. V současné době má EPOrg 38 členských států, Česká 

republika je členem od 1. 7. 2002 (EPOrg 2013). Evropský patent, vydaný Evropským 

patentovým úřadem (EPO), má v každém smluvním státě, pro který byl udělen, stejný 

účinek a podléhá stejnému režimu jako národní patent udělený v tomto státě (ČS 2013). 

EPOrg má dva orgány. Evropský patentový úřad je výkonným orgánem a Správní rada 

(Administrative Council) je dohledovým orgánem. Smluvní státy mohou prostřednictvím 

Konference dojednávat změny v EPC, jejich jednání koordinuje Správní rada.  

V rámci členských států EU byla spolupráce v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví 

prohloubena. Patentový balíček z roku 2012 (ČS 2013, EPOrg 2013a) posílil spolupráci 

mezi 25 členskými státy EU (včetně ČR, vyjma Itálie a Španělska) a po mnoha letech 

jednání byl zaveden jednotný patent. Evropský patent tak byl „povýšen“ na Evropský 

patent s jednotným účinkem (JEP), tímto instrumentem došlo k eliminaci situací, kdy byl 

patent zneplatněn v jednom členském státu, zatímco v jiném byl stále účinný. 

Administraci průmyslových práv stran ochranných známek a průmyslových vzorů 

                                                 
26 Basmati je unikátní odrůda dlouhozrnné rýže. Své výjimečné kvality a chuti dosahuje díky klimatickým 

podmínkám, specifické půdě a krátké fotoperiodě, která se vyskytuje pouze na úpatí Himalájí. Tato odrůda 

rýže byla kultivována tisíce let a podobně jako Jasmínová rýže (Thajsko), nebo Parmezán (Itálie) 

představuje tradiční exportní komoditu daného regionu. Texaské firmě RiceTec se cíleným úsilím podařilo 

vypěstovat odrůdu rýže, která takřka dosahuje kvalit tradiční rýže Basmati. Tohoto úspěchu firma RiceTec 

dosáhla ještě před uzavřením dohody TRIPS (dle Mulik a Crespi 2011). Firma RiceTec si patentovala 

některé z odrůd své rýže (celkem 20 patentových nároků) a po vstupu TRIPS v platnost začala žalovat 

tradiční indické exportéry rýže Basmati. Zemědělství v Indii evidentně nebylo dostatečně připravené na 

změny institucionálního prostředí a vlekoucí se spor připravil indickým farmářům nemalé komplikace. 

Podrobněji viz Mulik a Crespi (2011).   
27 Evropská patentová organizace bývá označována zkratkou EPOrg, aby došlo k odlišení od Evropského 

patentového úřadu, který bývá běžně označován jako EPO, ale někdy také jako EPOff.  



 

~ 29 ~ 

zastřešuje v členských státech Evropské unie Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu 

(OHIM 2012).  

Evropský patentový úřad společně s Patentovým a známkovým úřadem spojených států 

(USPTO – United States Patent and Trademark Office) a Japonským patentovým úřadem 

(JPO – Japan Patent Office) tvoří patentovou triádu. V současné době lze pozorovat 

zvyšující se důležitost Státního úřadu duševního vlastnictví čínské lidové republiky 

(SIPO – State Intellectual Property Office of the P.R.C.). Získá-li původce duševního 

vlastnictví garanci ochrany u EPO, USPT, JPO i SIPO, je jeho vynález chráněn takřka 

celosvětově (vezmeme-li v úvahu závazky vyplývající z mezinárodních dohod v ostatních 

zemích). 

Další důležité prvky institucionálního prostředí 

Výše zmíněné instituce mají na ochranu duševního vlastnictví přímý vliv, formují její 

podobu a jsou součástí decizní sféry. Současný stav ochrany duševního vlastnictví je však 

do určité míry utvářen také subjekty působícími ve vlivové sféře. Subjektům vlivové sféry 

je vyčleněn prostor k vyjádření v rámci WIPO (viz výše). Existují i další subjekty, jež 

svůj vliv uplatňují a podílejí se na formování ochrany práv duševního vlastnictví.  

Mezinárodní institucionální prostředí může na první pohled působit konzervativním 

a strnulým dojmem, kdy hrstka mezinárodních organizací ve spolupráci s národními 

patentovými a známkovými úřady udržuje systém ochrany duševního vlastnictví. 

Ve skutečnost se mezinárodní institucionální prostředí v oblasti duševního vlastnictví 

dynamicky vyvíjí. Dohody uzavřené na fórech WIPO a WTO mají přesah do oblastí 

působení ostatních mezinárodních organizací. Například Světová zdravotnická 

organizace (WHO – World Health Organization) usiluje o úpravu regulací TRIPS 

a WIPO tak, aby omezila negativní jevy, které regulace obchodu s farmaceutiky přináší 

do oblasti humanitární pomoci (WHO, WIPO a WTO 2012).  

Zároveň se některé státy snaží o zformování dalších regulací, které by byly mimo dosah 

stávajících organizací. Za nejkontroverznější mezinárodní dohodu v oblasti duševního 

vlastnictví lze označit Obchodní dohodu proti padělatelství (ACTA – Anti-Counterfeiting 

Trade Agreement), jejíž dojednávání probíhalo v letech 2008–2010 (Silva 2011). 

Negativní reakce široké veřejnosti souvisela především s opatřeními omezujícími 

soukromí a s navrhovanými trestněprávními prvky smlouvy. Detailní analýzu světlých i 

stinných stránek této mezinárodní obchodní dohody přináší speciální číslo časopisu 

American University International Law Review (26)3 z roku 2011. Základním 
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argumentem zastánců ACTA je nutnost reagovat na technologický pokrok posledních let, 

který snižuje možnosti původcům duševního vlastnictví vyloučit ze spotřeby nežádoucí 

subjekty. Odpůrci mezinárodní dohody ACTA zdůrazňují nebezpečí precedentu, který 

vyplývá z potlačení základních lidských práv a svobod na úkor posílení ekonomických 

zájmů držitelů práv k nehmotným statkům. 

2.3 Formy ochrany duševního vlastnictví 

Tato subkapitola je věnována jednotlivým formám ochrany duševního vlastnictví. 

Následující obrázek (obr. 2.2) zachycuje jednotlivé typy duševního vlastnictví a také 

jednotlivé formy jejich ochrany. První část této subkapitoly je věnována průmyslovým 

právům, druhá část je zaměřena na autorskoprávní ochranu. Závěrečná část je věnována 

nehmotným statkům, kterým institucionální ochrana duševního vlastnictví nepřísluší. 

Obr. 2.2 Formy duševního vlastnictví a jeho ochrany 

 
Zdroj: Polčák (2012, str. 5) 

V následujících částech textu je u jednotlivých forem ochrany postupně uveden typ 

nehmotného statku, ke kterému se ochrana duševního vlastnictví vztahuje, v čem tato 

ochrana spočívá, a také jakým způsobem může původce nehmotného statku tuto ochranu 

získat. 
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2.3.1 Průmyslové vlastnictví 

Průmyslově využitelná řešení mohou být technického, designového, nebo 

vizuálně-grafického charakteru. Existují také specifické případy, kdy jsou předmětem 

ochrany duševního vlastnictví pěstitelské a chovatelské odrůdy, topografie, či chráněná 

označení původu a národní speciality (například potraviny). 

Patent 

V oblasti průmyslového vlastnictví patří ochrana technických řešení patentem k tradičním 

a nejvýznamnějším institutům (ÚPV 2013a). Výjimečně nadaným umělcům 

a řemeslníkům udělovali panovníci privilegia mnohem dříve, než vznikl moderní 

patentový systém. V Benátkách se už v roce 1474 snažili panovníci lákat nadané lidi, 

z nichž velká část byli vynálezci (Boldrin a Levine 2008, str. 48), ale za zrod patentového 

systému je obecně považováno až vyhlášení Statute of Monopolies z roku 1623 (Šíma 

2004). Britský parlament tak stanovil pravidla pro udělování patentů, které do té doby 

bylo v libovůli panovníka (Boldrin a Levine 2008, kapitola 3). Již zmínění a také další 

autoři (například Machlup a Penrose 1950, nebo Menel 2000) popisují postupné 

prorůstání patentových zákonů do právních řádů vyspělých ekonomik velmi podrobně. 

Po prostudování těchto dokumentů lze tvrdit, že na přelomu 19. a 20. století měla většina 

evropských zemí z tehdejšího úhlu pohledu komplexní a moderní patentový systém. 

Dnes patentová ochrana přísluší novým a tvůrčím technickým řešením, která jsou 

výsledkem vynálezecké činnosti a nepatří do známého stavu techniky (ÚPV 2009a). 

I když se definice „stavu techniky“ napříč jednotlivými zeměmi mírně liší, obecně 

je jí myšleno, že vynálezce nesmí před podáním patentové přihlášky svůj vynález 

zveřejnit, a to ani ve vědeckých časopisech, ani jej nesmí komerčně využívat. V opačném 

případě pozbyde nárok na získání patentu. 

Udělením patentu poskytne patentový úřad „výhradní právo zabránit dalším osobám 

ve výrobě, využívání, nabízení k prodeji, prodeji nebo dovozu výrobku nebo postupu 

vycházejícího z patentovaného vynálezu, bez předchozího svolení majitele patentu.“ 

(ÚPV 2009a, str. 3). Na oplátku musí majitel patentu zpřístupnit veřejnosti obsah 

vynálezu. Podrobný popis vynálezu musí být uveden v patentové přihlášce.  

Patentové právo je teritoriálního charakteru, a tak by měl vynálezce podat patentovou 

přihlášku v každé zemi, ve které chce toto právo nabýt. V předchozím textu (subkapitola 

2.2) jsou uvedeny mezinárodní smlouvy, které tento žadatelský proces značně 

zjednodušují. Před udělením patentu provádí patentový úřad důkladný průzkum a po 
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udělení patentu mohou proti rozhodnutí patentového úřadu podávat třetí strany námitky 

a jeho výrok rozporovat. Existuje tak možnost zneplatnění neprávem uděleného patentu. 

Podrobný postup řízení o přihlášce vynálezu je schematicky zobrazen v příloze 1. 

Maximální délka platnosti patentu je 20 let od podání přihlášky, patent zůstává platný 

pouze v případě, že jsou řádně placeny udržovací poplatky. O výši patentových poplatků 

pojednává podkapitola 4.1.4. 

Užitný vzor 

Pro technická řešení menšího ekonomického významu či krátkodobého využití je ochrana 

pomocí užitného vzoru vhodnější, rychlejší a méně nákladnou alternativou k patentu 

(ÚPV 2011a). Rozsah ochrany užitným vzorem se v jednotlivých státech mírně liší (WIP0 

2013c), v České republice jsou při ochraně užitným vzorem, na rozdíl od patentu, 

z možnosti ochrany vyloučeny způsoby výroby, nebo pracovní činnosti a biologické 

reproduktivní materiály (ÚPV 2013).  

Po podání přihlášky užitného vzoru je řízení založeno na registračním principu (ÚPV 

2013b), kdy Úřad zkoumá pouze splnění základních podmínek pro ochranu, následně 

zapisuje užitný vzor do rejstříku. Úřad tedy nezkoumá, zda jsou splněny podmínky 

novosti a tvůrčí úrovně (ÚPV 2012a). Způsob nabytí užitného vzoru se od patentu značně 

liší, i když užitný vzor bývá v anglické literatuře označován jako „malý patent“ (WIPO 

2013c). Schéma řízení o přihlášce užitného vzoru, včetně případných výmazových 

a určovacích řízení, je zobrazeno v příloze 1. 

Průmyslový vzor 

Průmyslový vzor je forma ochrany duševního vlastnictví, která je zaměřena 

na dekorativní a estetické vlastnosti výrobku. Vztahuje se jen k estetické povaze hotového 

výrobku a odlišuje se od technických nebo funkčních aspektů. To znamená, že výrobek, 

který je zároveň unikátním technickým a designovým řešením, je vhodné chránit 

patentem a zároveň průmyslovým vzorem. Ne každý průmyslový vzor je možné chránit, 

k ochraně jsou vhodná pouze taková řešení, která splňují podmínku novosti a mají 

individuální povahu (UPV 2013c). 

Vlastník průmyslového vzoru má výlučné právo zapsané řešení průmyslového vzoru 

využívat anebo poskytnout k jeho využití svolení, například formou licenční smlouvy 

(ÚPV 2013). Od roku 2008, „přístupem EU k Ženevskému aktu Haagské dohody“ (ÚPV 

2011, str. 10), mohou čeští přihlašovatelé využívat mezinárodní systém ochrany 
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průmyslových vzorů. Stejně jako u patentů je i v případě průmyslových vzorů nutné 

dodržet podmínku novosti.  

To znamená, že nové designové řešení by před podáním přihlášky průmyslového vzoru 

u Úřadu průmyslového vlastnictví nemělo být prodáváno, ani jiným způsobem veřejně 

prezentováno (například na veletrzích). V některých zemích včetně České republiky však 

existuje poshovovací lhůta, tedy možnost podat žádost o registraci průmyslového vzoru 

dodatečně (ÚPV 2008a, ÚPV 2012a). Doba od podání žádosti do udělení průmyslového 

vzoru se liší v závislosti na případných námitkách třetích stran, obecně se pohybuje 

od 6 do 12 měsíců. Schéma řízení o přihlášce průmyslového vzoru je uvedeno v příloze 1. 

Ochranná známka 

Ochranná známka je další z forem ochrany duševního vlastnictví, která není zaměřena 

na technickou, ale na vizuální stránku. Ochranná známka slouží k vzájemnému odlišení 

jednotlivých výrobců a poskytovatelů služeb. Firmy i jejich uskupení mohou využívat 

ochranných známek k budování dobrého jména a také důvěry zákazníků. Ochrannou 

známkou mohou být: „veškerá charakteristická slova, písmena, číslice, kresby, obrázky, 

tvary, barvy, logotypy, etikety nebo jejich kombinace, které se používají k odlišení 

výrobků nebo služeb“ (ÚPV 2011b, str. 3). V poslední době dochází v některých zemích 

také k registraci méně tradičních ochranných známek, které mají podobu 3D loga, zvuku, 

vůně apod. 

Registrace ochranné známky podle příslušného zákona dává firmě právo zabránit jiným 

firmám v prodeji identických nebo podobných produktů pod shodnou, nebo zaměnitelně 

podobnou značkou (ÚPV 2011b). Od vstupu do EU platí na území České republiky 

veškerá práva z ochranných známek Společenství (ÚPV 2013d). Fyzické i právnické 

osoby mohou podávat přihlášku k ochranné známce společenství prostřednictvím Úřadu 

pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM – Office for Harmonization in the Internal 

Market), zatímco přihláška k národní ochranné známce se podává u Úřadu průmyslového 

vlastnictví. Schéma řízení o přihlášce ochranné známky je znázorněno v příloze 1. 

Další specifické formy ochrany 

Kromě výše zmíněných forem ochrany duševního vlastnictví existují i další.  

Označení původu a zeměpisná označení 

V Evropě jsou často využívána označení původu a zeměpisná označení, která slouží 

k ochraně názvů výrobků, jejichž kvalita, specifická vlastnost či pověst mají vazbu 
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na určité území (UPV 2013). Jedinečnost takto označených produktů může být způsobena 

přírodním i lidským činitelem. V České republice jsou těmito formami chráněny 

například Luhačovická Vincentka28, Vizovické pečivo29, nebo Sokolovské uhelné 

brikety30. „V roce 2012 bylo do rejstříku chráněných označení původu a zeměpisných 

označení vedeného Evropskou komisí zapsáno zeměpisné označení „Chelčicko-lhenické 

ovoce“. Jde o poslední ze skupiny označení, jež byla přihlášena v roce 2004 v souvislosti 

se vstupem České republiky do Evropské Unie.“ (ÚPV 2013, str. 13).  

Topografie polovodičových výrobků 

Při výrobě integrovaných obvodů s požadovanou funkcí je základním řešením rozmístění 

a propojení jednotlivých obvodových prvků. Dle platných norem má takovéto nové řešení 

zajisté povahu tvůrčího díla, které je možné chránit zápisem topografie polovodičových 

výrobků do státního rejstříku. Dle ÚPV (2013 e) mohou přihlášku k registraci u ÚPV 

podávat pouze subjekty, které jsou v ČR rezidenty. 

Ochrana rostlin a plemen a biotechnologií 

Soudobý systém ochrany práv duševního vlastnictví umožňuje v některých zemích31 

chránit práva duševního vlastnictví, která se vztahují k novým odrůdám rostlin. Česká 

republika implementovala požadavky Mezinárodní unie na ochranu práv k novým 

odrůdám rostlin (UPOV) do svého právního řádu především prostřednictvím zákona 

408/2000 Sb. (O ochraně práv k odrůdám). Čeští pěstitelé tak mohou u Ústředního 

kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) žádat o udělení příslušných 

práv k nové odrůdě. U odrůdy jsou zkoumány především novost, odlišnost, uniformita, 

stabilita a název. ÚKZÚZ provádí přezkum zákonných požadavků a při jejich splnění je 

odrůda registrována. Ochrana nových odrůd není ultimativní a u vyjmenovaných odrůd 

se nevztahuje na drobné pěstitele.  

Obdobné postupy při ochraně duševního vlastnictví je možné sledovat také v oblasti 

ochrany plemen zvířat. I když odrůdy rostlin a plemena zvířat jako takové výslovně „není 

možné patentovat“ (ÚPV 2013g), přesto však patentová ochrana není v pěstitelské a 

                                                 
28 Luhačovická Vincentka je chráněna na základě přihlášky z roku 1966; číslo spisu u ÚPV: 1966-16; číslo 

ochranného dokumentu: 17. 
29 Vizovické pečivo je chráněno na základě přihlášky z roku 2008; číslo spisu u ÚPV: 2008-250; číslo 

ochranného dokumentu: 201. 
30 Sokolovské uhelné brikety jsou chráněny na základě přihlášky z roku 1994; číslo spisu u ÚPV: 1994-

197; číslo ochranného dokumentu: 162. 
31 V těch zemích, které přistoupily k Mezinárodní úmluvě na ochranu práv k novým odrůdám rostlin (ÚPOV 

1991). V současné době (rok 2013) má Mezinárodní unie na ochranu práv k novým odrůdám rostlin (UPOV 

– International Union for the Protection of new Varieties of Plants) 71 členů (UPOV 2013). 
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chovatelské činnosti zcela vyloučena, existují alternativní formy ochrany. Zákonem 

206/2000 Sb. (Zákon o biotechnologiích) jsou stanoveny podmínky, za kterých je možné 

patentovat biotechnologické vynálezy. 

Ochrana léčiv – dodatková osvědčení 

Léčiva a další účinné látky, které je možné patentovat, musí před uvedením na trh projít 

řadou zkoušek, které mají zajistit bezpečnost a nezávadnost dané látky. Takový proces 

je časově velmi náročný a může trvat i několik let (ÚPV 2013f). Délka patentové ochrany 

je však počítána od doby podání patentové přihlášky32. ÚPV vydává další ochranný 

prvek, který se nazývá dodatkové osvědčení k patentu. Dodatková osvědčení prodlužují 

platnost patentu tak, aby nebyla práva vynálezců, kteří musí novou látku před uvedením 

na trhu řádně otestovat, v porovnání s ostatními vynálezci krácena (ÚPV 2012a, Část B). 

Obchodní tajemství 

Existuje ještě jedna specifická forma ochrany, která se předchozímu pojetí ochrany 

průmyslového vlastnictví poněkud vyhýbá. Jedná se o obchodní tajemství, tedy 

instrument, jehož pomocí mohou být chráněna nejen ta řešení, na která lze použít některou 

z předchozích forem ochrany, ale především ta řešení, kterým žádná z předchozích forem 

ochrany nepřísluší. Důmyslná technická řešení, která však nelze patentovat ani jinak 

chránit, jsou jednotlivými podniky střežena. Právní úprava obchodního tajemství byla 

zakotvena především v hlavě I. díle V. obchodního zákoníku (513/1991 Sb. Obchodní 

zákoník)33. Tento důležitý prvek ochrany bývá v diskusích o ochraně duševního 

vlastnictví často opomíjen. 

2.3.2 Autorskoprávní ochrana 

Základním pramenem autorského práva v České republice je autorský zákon. Ten 

upravuje nejen práva autorská, ale také práva související, především práva výkonných 

umělců, například herců, zpěváků, ale i artistů (§67 zákona č. 121/2000 Sb.). Polčák 

(2012) zdůrazňuje také nejvýznamnější mezinárodní smlouvy: Bernskou úmluvu 

o ochraně literárních a uměleckých děl; Mezinárodní úmluvu o ochraně výkonných 

umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací, a dohodu 

TRIPS (viz výše). Právní ochrana autorského díla, dle výše zmíněných norem vzniká 

                                                 
32 Dříve se délka platnosti patentu odvozovala od doby jeho udělení. V reakci na nežádoucí praktiky, 

souhrnně označované jako ponorkové patenty, o kterých pojednává následující kapitola, se doba platnosti 

patentu odvozuje od data podání přihlášky. 
33 Obchodní tajemství je v české legislativě nově upraveno občanském zákoníku 89/2012, který nabyl 

účinnosti 1. 1. 2014. Je mu věnován §504 a § 2985. 
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okamžikem vytvoření díla v objektivně vnímatelné podobě. Práva, která se k předmětu 

ochrany (autorskému dílu) váží, lze rozdělit do dvou hlavních skupin: osobnostní práva 

(Hlava I, Díl 3, Oddíl 2 autorského zákona) a majetková práva (Hlava I, Díl 3, Oddíl 3 

autorského zákona).  

Osobnostní práva  

Osobnostní práva se váží k osobě autora, ten má právo rozhodovat o zveřejnění díla, 

osobovat si autorství. Autor má také právo na to, aby do jeho díla nebylo bez svolení 

zasahováno. Těchto a dalších osobnostních práv se autor nemůže vzdát; jsou 

nepřevoditelná a zanikají smrtí autora. Po smrti autora si však nikdo nesmí osobovat jeho 

dílo. To smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a původní autor díla musí 

být uveden. Po autorově smrti mohou na tuto ochranu dohlížet osoby autorovi blízké, 

nebo také právnické osoby, které autory sdružují. 

Majetková práva 

Polčák (2012), stejně jako celá řada dalších autorů, uvádí, že skutečným významem 

autorského práva je zajišťovat prospěch původci autorského díla tam, kde tento kreativní 

výtvor přináší nějaký užitek. A právě se zužitkováním autorského díla souvisejí autorská 

majetková práva, ta jsou specifikována především v §12-23 autorského zákona. Mezi tato 

práva patří právo na užití díla, jeho rozmnožování, rozšiřování, pronájem a půjčování 

rozmnoženiny.  

Nositeli majetkových práv přísluší kontrola nejen nad originálem svého díla, ale také nad 

užitím všech kopií a rozmnoženin díla. Ze zákona tedy bez autorova svolení není možné 

například to, aby si někdo koupil DVD s filmem a pak, aniž by autorovi poskytl nějakou 

další kompenzaci, pořádal veřejné promítání tohoto filmu, případně aby toto DVD 

rozmnožoval a na svůj účet dále prodával. Obdobná pravidla se vztahují také na další díla 

(knihy, databáze, hudební a literární díla, atd.).  

Autor může, na základě licenční smlouvy či oprávnění, pověřit výkonem majetkových 

práv jiný subjekt. Majetková práva autorská vznikají, stejně jako ta osobnostní, 

se vznikem díla. Na rozdíl od osobnostních práv však nezanikají smrtí autora, ale trvají 

do uplynutí 70 let od smrti autora. Po autorově smrti přechází majetková práva na jeho 

právního nástupce. Doba ochrany autorských majetkových práv se postupně 

prodlužovala. V první polovině 19. století byl v USA copyright udělován na dobu 14 let, 

s možností prodloužení o dalších 14 let. Od té doby se postupně prodlužoval.  
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Boldrin a Levine (2008, kapitola 5) si v této souvislosti kladou otázku: Jak podpoří autora 

v jeho tvůrčím úsilí to, že jeho dílo bude chráněno až 9534 let po jeho smrti? Odpověď 

na tuto částečně řečnickou otázku nachází především u společností, spravujících velké 

množství autorských majetkových práv, například Disney, pro které představují příjmy 

z těchto práv podstatnou část všech příjmů. Tyto společnosti lobují při přípravě nové 

legislativy a jejich chování se dá označit za dobývání renty (Boldrin a Levine 2008). 

Citace a další zákonné licence 

Autorské právo však pamatuje na využití děl k nekomerčním účelům. Především §31-39 

autorského zákona upravují bezúplatné zákonné licence. Hlavní z těchto licencí je citace. 

Autorské právo nenarušuje ten, kdo v odůvodněné míře a za podmínky uvedení 

původního zdroje použije části díla ve svém díle, nebo při výuce, vědeckém výzkumu 

apod. Takto stanovená pravidla se vztahují na všechny transakce s autorskými díly. Jsou 

obecně závazná a snižují transakční náklady vyplývající z nakládání s autorským dílem.  

Problematika licencí je značně složitá, a pro jejich správnou aplikaci je vhodné studovat 

platné právní normy. V poslední době se především na internetu objevují licence typu 

Creative Commons (CC 2013). Připojením informace o licenci CC ke svému dílu autor 

plošně uzavírá licenční smlouvu se všemi potenciálními uživateli díla. Autor si může 

zvolit různé kombinace licenčních prvků. Své dílo na web může umístit a umožnit jeho 

šíření například s podmínkou uvedení autora, se zákazem komerčního využití, bez 

možnosti modifikace díla, atd. 

2.3.3 Nechráněná díla 

Nehmotné statky, ke kterým se váží práva ochrany duševního vlastnictví, mohou 

být chráněny pouze po určitou dobu. Po vypršení ochrany se z nich stávají volná díla. 

V anglické literatuře bývá tento soubor nehmotných statků označován termínem public 

domain (veřejná doména). V češtině je pojem volná díla mírně zavádějící, nevztahuje 

se totiž pouze na díla v autorskoprávním smyslu, ale také na vynálezy, designové prvky 

a všechna další průmyslová řešení, pro která platnost průmyslových práv vypršela. 

Součástí public domain jsou také ty nehmotné statky, kterým ochrana duševního 

vlastnictví nepřísluší, případně ty, u kterých se původce svých práv zřekl. Další složkou 

public domain jsou ty nehmotné statky, u kterých není možné zjistit původce. O drtivé 

                                                 
34 Na rozdíl od evropských zemí je v USA v některých případech délka trvání copyrightu až 95 let od 

autorovy smrti. 
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části nehmotných statků, které jsou součástí public domain, by nemělo být uvažováno 

jako o řešeních, jejichž patentová ochrana vypršela, ale jako o chytrých nápadech, 

se kterými někdo někdy přišel a nyní je mohou všichni používat a různě kombinovat.  

Nutno poznamenat, že začlenění nehmotného statku mezi nechráněná díla automaticky 

nelze ztotožnit s nulovými náklady na imitaci, podrobněji je tato problematika rozvedena 

v následující kapitole. Nehmotný statek, ve smyslu subkapitoly 2.1, kterému nepřísluší 

právní ochrana duševního vlastnictví, ale přesto naplňuje charakteristiky nehmotného 

statku, je součástí public domain. 

2.4 Aktéři působící v systému ochrany duševního vlastnictví 

V předchozích subkapitolách je vysvětleno, čím jsou předměty duševního 

vlastnictví specifické. Tato specifika vedou ke vzniku institucionálního prostředí, 

ve kterém mohou probíhat ekonomické transakce s nehmotnými statky. Bez institucí, 

zmíněných v předcházejících částech, by transakční náklady byly příliš vysoké, což by 

mohlo vést k selhání trhu s nehmotnými statky. Institucionální prostředí je pro transakce 

v oblasti duševního vlastnictví velmi důležité.  

Například autor knihy nabídne vydavateli svůj rukopis, přičemž ví, že tento rukopis je již 

chráněn autorským zákonem. Vynálezce ví, že při podání patentové přihlášky musí 

zveřejnit technickou podstatu přihlašovaného vynálezu, ale zároveň ví, že při získání 

patentu je mu přiznáno exklusivní právo zabránit ostatním subjektům ve výrobě, 

využívání, nabízení k prodeji, prodeji nebo dovozu výrobku, nebo postupu vycházejícího 

z patentovaného vynálezu, aniž by k tomu dal on sám souhlas.  

Chování autorů, vynálezců a dalších aktérů by bez existujících pravidel (institucí) bylo 

pravděpodobně odlišné. Aktér v popisovaném systému ochrany práv duševního 

vlastnictví je subjekt, který se účastní transakcí, souvisejících s nehmotnými statky. 

Aktéři se rozhodují samostatně, jejich chování je usměrňováno existujícím 

institucionálním prostředím. Úlohou normotvůrce je kultivace institucionálního prostředí. 

V této podkapitole jsou vymezeny jednotlivé typy aktérů, kteří v rámci systému ochrany 

duševního vlastnictví mohou vstoupit do vzájemné interakce. Následující tři skupiny 

aktérů byly definovány ve vztahu k ochraně duševního vlastnictví. Respektive ve vztahu 

k institucionální a technologické hranici (a prostupnosti této hranice), která je podrobně 

vysvětlena v části 2.1. První skupinu tvoří ti, jež nehmotné statky vytvářejí, a kterým 
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neprostupná bariéra dává možnost kontrolovat, kdo jejich nehmotné statky dále užívá. 

Druhá skupina aktérů je tvořena imitátory, kteří preferují prostupnou bariéru vyloučení 

z užití statku. Třetí skupina aktérů, kteří v systému ochrany práv duševního vlastnictví 

vystupují, je tvořena těmi, kteří mají vliv na prostupnost institucionální bariéry. Jsou to 

normotvůrci a administrativa, tedy ti, kteří o formálních institucích rozhodují a ti, kteří je 

prakticky implementují. Definice jednotlivých typů aktérů je důležitá pro další teoretické 

i aplikované zkoumání ekonomických aspektů systému ochrany práv duševního 

vlastnictví.  

2.4.1 Původci a výrobci 

Původce (P) je autor/vynálezce nehmotného statku. Soubor platných norem, a také 

orgány státní správy, které tyto normy uvádějí v platnost, určují, zda původci přísluší 

právo na ochranu duševního vlastnictví. V případě, že původcův výtvor nespadá 

do kategorie nehmotných statků, kterým přísluší ochrana, jedná se o volně dostupný 

nehmotný statek, ve smyslu kapitoly 2.3.3. Původce může vytvořený nehmotný statek 

chránit, zveřejnit, tajit, licencovat, a to v závislosti na formě ochrany, která mu přísluší. 

Ekonomická motivace původce spočívá v tom, že náklady na tvorbu nehmotného statku 

jsou převýšeny výnosy, které z něj původci plynou. Rozhoduje-li se původce čistě 

na základě ekonomických motivů, tak volí mezi tím, zda bude vynalézat, nebo nebude 

vynalézat, případně, zda bude vyvíjet úsilí v dalších činnostech, které s tvorbou 

nehmotných statků souvisí.  

Původce při rozhodování ve stávajícím institucionálním prostředí zohledňuje nejen to, 

zda bude moci ochránit své případné vynálezy, ale také to, zda svou tvůrčí činností 

nenaruší práva jiných původců. Dále původce zvažuje, zda prodá či neprodá licenci. 

Rozhoduje se také o tom, zda bude či nebude kontrolovat, jestli někdo jeho práva narušuje 

a v případě pozitivních zjištění se rozhoduje o tom, zda bude s narušovatelem práv jednat, 

soudit se s ním, nebo bude nečinný. 

Původce může být zároveň výrobce, a to v případě, že svou tvůrčí činnost doplní také 

o realizaci nehmotného statku na trhu. Výrobce je aktér, který realizuje nehmotný statek 

na straně nabídky. Hlavní činností výrobce je výroba a nabízení příslušného nehmotného 

statku na trhu. Výrobci plyne užitek, pokud použitím nehmotného statku získá na trhu 

výhodu. Tuto výhodu může získat například tím, že je nehmotný statek zcela unikátní, 

díky čemuž je vytvořen zcela nový trh, na kterém zaujímá výrobce monopolní postavení.  
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Jinou výhodu na trhu může výrobce získat v případě, že nový nehmotný statek umožňuje 

zefektivnit proces výroby již známých statků na již existujících trzích. Inovace, se kterou 

je příslušný vynález svázán, přináší razantní snížení nákladů výrobce, který tím oproti 

ostatním subjektům na straně nabídky (kteří jsou označeni jako imitátoři) získává 

konkurenční výhodu. 

Mezi výrobcem a původcem existuje úzký vztah. Jedná se o spolupráci, kdy výrobce 

využívá předměty duševního vlastnictví se souhlasem původce. Na rozdíl od imitátorů, 

jedná výrobce se souhlasem původce. Pokud původce nikomu souhlas neudělí, sám 

na sebe přebírá roli výrobce. Výrobce, který nehmotný statek tržně realizuje jako první, 

je v podstatě inovátor, ostatní kteří jej následují, se ocitají v pozici imitátorů. 

2.4.2 Imitátoři a spotřebitelé 

Imitace je všudypřítomný proces, při kterém jsou napodobována úspěšná řešení. 

V tržním prostředí je imitace jedním ze znaků konkurence. Ekonomický zisk subjektů 

vystupujících na straně nabídky, které na daném trhu či v odvětví již působí, láká 

ke vstupu do odvětví další subjekty. Úspěšná inovace je zpravidla následována pokusy 

o imitaci. Z pohledu nehmotných statků jsou imitátory ti, kteří osvědčené řešení, produkt 

nebo službu, související s nehmotným statkem, převezmou. Imitátoři jsou přímými 

konkurenty výrobců, tedy těch, kteří jako první začali daný nehmotný statek tržně 

využívat.  

Předmětem imitace mohou být nehmotné statky, na které se vztahují různé formy ochrany 

(včetně obchodního tajemství), ale také ty, které jsou nechráněné. Při imitaci prostupuje 

imitátor technologickou a institucionální bariéru (viz subkapitola 2.1). Čím prostupnější 

jsou tyto bariéry, k tím rychlejší difuzi úspěšných inovací dochází.  

Imitátor sice nenese náklady na výzkum a vývoj (na vytváření nehmotných statků), ale 

nese náklady na imitaci. Imitátor může imitovat legální i nelegální cestou. Legální 

způsoby imitace závisí na stavu institucionálního prostředí, spočívají například v nákupu 

licence, nákupu předmětu obchodního tajemství, reverzním inženýrství, atp. Nelegální 

imitace se imitátor může dopouštět vědomě či nevědomě, a na svou nelegální činnost 

může a nemusí být původcem či výrobcem upozorněn. V případě, že je upozorněn, může 

od svého jednání ustoupit, vyjednávat, nebo se soudit o jeho oprávněnosti. 

Uživatel je subjekt, který figuruje na straně poptávky. Využívá nehmotné statky pro svou 

vlastní potřebu. Spotřeba mu přináší užitek, o jehož zvýšení uživatel usiluje. Snižuje-li 
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předmětný nehmotný statek náklady na výrobu produktu, či poskytnutí služby, kterou 

uživatel spotřebovává, tak i v tomto případě, i když zprostředkovaně, přináší nehmotný 

statek uživateli užitek. Uživatel se snaží, stejně jako při spotřebě jiných žádoucích statků, 

dosáhnout užitku při co nejnižších nákladech.  

Uživatel může nehmotný statek poptávat od původce, výrobce, či imitátora. Může se také 

pokusit vytvořit (imitovat) nehmotný statek sám. Rozdíl mezi imitátorem a uživatelem 

spočívá v tom, že imitátor na rozdíl od uživatele nabízí imitovaný předmět na trhu. 

Chování uživatele je dáno především charakterem nehmotného statku a nastavením 

institucionálního prostředí, které vymezuje škálu legálních a nelegálních variant jednání 

uživatele. Například v oblasti autorských práv je pozice uživatele a imitátora odlišná 

především v tom, že zákon pohlíží jinak na neautorizované užití díla pro vlastní potřebu 

a užití za účelem distribuce. 

2.4.3 Normotvůrci, administrativa a zprostředkovatelé 

Každý z aktérů, původce, výrobce, imitátor i uživatel preferuje určitou podobu 

institucionálního prostředí. V demokratických systémech vyjadřují tito aktéři své 

preference směrem k normotvůrcům. Normotvůrce ovlivňuje, v rámci možností 

vyplývajících z mezinárodních závazků, výslednou podobu zákonných norem, 

a také fungování patentového a známkového úřadu jakožto ústředního orgánu státní 

správy v oblasti duševního vlastnictví (v ČR je to ÚPV).  

Cílem normotvůrce je zajistit si podporu subjektů (v našem případě původců, výrobců, 

imitátorů a uživatelů prvků duševního vlastnictví, a také těch, kteří práva duševního 

vlastnictví administrují), které vytvářejí zájmové skupiny s různou mírou organizace 

a vlivu. Normotvůrce od nich získává podporu tím, že prosazuje opatření, která zájmové 

skupiny požadují.  

Bylo by však naivní domnívat se, že podoba institucionálního prostředí, které upravuje 

nakládání s prvky duševního vlastnictví, je primárním, nebo dokonce jediným kritériem, 

které dříve zmínění aktéři (tito aktéři jsou zároveň voliči) ve vztahu k normotvůrci 

zohledňují. Je pravděpodobné, že voliči budou svou pozornost upírat mnohem více 

k základním makroekonomickým agregátům, jako je míra nezaměstnanosti, míra inflace, 

tempo růstu reálné produkce, atp., než aby své voličské preference vyjadřovali na základě 

aktuálního znění návrhu autorského zákona. Problematika ochrany duševního vlastnictví 

není v programových dokumentech jednotlivých politických stran příliš akcentována.  
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Podoba institucionálního prostředí však může mít vliv na intenzitu inovační aktivity, která 

má reálné ekonomické dopady. Normotvůrce se snaží systém nastavit tak, aby intenzita 

inovační aktivity byla vysoká, předpokládá totiž, že si to jednotliví aktéři přejí. Tento 

předpoklad vychází z pozitivních ekonomických dopadů inovací. Intenzita inovační 

aktivity je však ovlivněna celou řadou dalších determinant. Například výdaje na vědu 

a výzkum jsou podstatným nástrojem inovační politiky, a tu provádí stejný 

normotvůrce35, který ovlivňuje výslednou podobu norem v oblasti duševního vlastnictví.  

Dalším důležitým momentem v interakci mezi normotvůrcem a voliči je asymetrie mezi 

předvolebními sliby a reálnými kroky, prováděnými po volbách. Příčin této asymetrie 

je celá řada a jsou předmětem zkoumání politologických věd, ale také teorie veřejné 

volby. Tato teorie mimo jiné popisuje jev dobývání renty – normotvůrce činí rozhodnutí, 

kterými maximalizuje především svůj vlastní prospěch. Zájmové skupiny se silným 

ekonomickým postavením a kvalitní organizací, tak mohou normotvůrce přimět 

(legálními i nelegálními prostředky) k prosazení pro ně prospěšných rozhodnutí.  

Z pohledu ochrany duševního vlastnictví je tato část vlivové sféry tvořena především 

korporacemi, které mají ze silné ochrany autorských i průmyslových práv největší 

prospěch. Administrativa i zprostředkovatelé také preferují určitou podobu norem, 

vztahujících se k ochraně duševního vlastnictví. 

Administrativa v podstatě reprezentuje byrokratický aparát. Jeho hlavní činnost spočívá 

v rozhodnutí o tom, zda danému nehmotnému statku náleží dle platných norem příslušná 

institucionální ochrana. Na národní úrovni je v České republice hlavním administrativním 

orgánem Úřad průmyslového vlastnictví. Bližší informace o jeho pravomocech 

a kompetencích jsou uvedeny v subkapitole 2.2.2. Administrativa, jako souhrnný aktér, 

však v sobě zahrnuje také subjekty, které zprostředkovávají transakce mezi dříve 

zmíněnými aktéry, jsou to například patentoví zástupci. Patentoví zástupci jsou 

specialisté na problematiku průmyslového vlastnictví. Původci mohou patentové 

zástupce pověřit, aby je zastupovali před ÚPV. Dalšími subjekty, spadajícími do skupiny 

zprostředkovatelů, mohou být kolektivní správci práv.  

                                                 
35 Člen vlády, případně jiný reprezentant výkonné moci.  
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2.5 Vztahy mezi aktéry systému ochrany duševního vlastnictví 

Ekonomičtí aktéři systému ochrany duševního vlastnictví jsou vzájemně 

provázáni. Vzhledem ke zkoumanému problému lze jako hlavní vazby označit vazby 

mezi původci, výrobci, imitátory a uživateli. Předmětem těchto vztahů jsou nehmotné 

statky. A právě typ nehmotného statku, společně se souborem platných norem, které 

se k příslušnému statku vztahují, mohou být pro charakter vztahu určující. Jednotlivé 

vztahy jsou podrobně rozebrány v této kapitole.  

Ostatní vazby v systému ochrany práv duševního vlastnictví jsou ty, při kterých 

ve vztazích k původci, výrobci, uživateli a imitátorovi vystupuje administrativa 

a normotvůrce. Ve vztahu k normotvůrci, jakožto představiteli decizní sféry, delegují 

zástupci vlivové sféry své požadavky. Normotvůrce průnik jejich požadavků 

implementuje do systému. Kultivuje tak formální institucionální prostředí a nastavuje 

pravidla pro chování administrativy (v oblasti průmyslového vlastnictví je v ČR hlavním 

představitelem ÚPV). Administrativa vstupuje do vztahů s aktéry především v souvislosti 

s rozhodováním o přiznání jednotlivých forem ochrany, při řešení sporů a při vymáhání 

práv jednotlivých aktérů.  

Vazba mezi původcem a výrobcem je standartní vazbou. Výrobce realizuje praktické 

uplatnění vynálezu (nebo například hudební skladby) na trhu. V mnoha případech jsou 

původce i výrobce subjektem působícím v rámci jedné firmy, v tomto případě se řídí 

jejich vztah vnitropodnikovými předpisy. Původci se zabývají tvorbou těch nehmotných 

statků, které jsou od nich vedením firmy požadovány.  

Původce chce, aby výnosy, které mu nehmotný statek přináší, převýšily náklady na jeho 

tvorbu. Pokud dokáže výrobce takovouto adekvátní odměnu původci nabídnout, 

tak se dohodnou. Aby tomu tak bylo, musí mít výrobce představu o tom, jak daný statek 

na trhu realizovat, případně musí najít někoho, kdo od něj práva k nehmotným statkům 

odkoupí a bude daný nehmotný statek realizovat na trhu.  

Jednotlivé formy ochrany nehmotných statků tuto tržní realizaci usnadňují, protože 

vytvářejí institucionální bariéru, která omezuje konkurenci. Původce vnímá tuto ochranu 

pozitivně, díky ní je totiž upevněna jeho vyjednávací pozice ve vztahu k výrobci. 

Bez ochrany duševního vlastnictví by mohlo v důsledku vysokých transakčních nákladů 

a asymetrických informací docházet k tržním selháním.  
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Během diskusí o prospěšnosti ochrany duševního vlastnictví bývá často opomíjena 

technologická hranice. Čím náročnější a obtížnější je dané technologii porozumět 

a napodobit ji, tím lepší je pozice těch, kteří si ji už osvojili, vůči těm, kteří by ji rádi 

převzali a také využili. 

Vazba původce k imitátorům a uživatelům. Odměna původce nemusí být pouze 

ve formě přímé peněžní platby, či odměny, kterou mu poskytne výrobce. V některých 

případech, zejména v oblasti autorskoprávní, je pro původce nehmotných statků důležitá 

popularita, dokáže-li ji zpeněžit. Některé hudební kapely umožňují elektronickou 

distribuci své hudební produkce na internetu bezplatně, aby se dostali do povědomí 

širšího okruhu posluchačů; jejich příjmy pak plynou především z koncertů, případně 

z prodeje reklamy, která je na jejich produkci (nehmotný statek) navázána. Vazba mezi 

původcem a uživatelem, je-li součástí širší obchodní strategie, může být z pohledu obou 

stran žádoucí.  

Současné institucionální prostředí dává ve většině případů prostor pro rozhodnutí, zda 

původce poskytne nehmotný statek bezplatně (začlení jej do public domain), nebo bude 

uplatňovat příslušnou ochranu. V  autorskoprávní oblasti, kdy ochrana autorských děl 

vzniká okamžikem vytvoření díla, je možné poskytnout například prostřednictvím 

creative commons licenci k bezplatnému užívání a šíření díla. 

Pokud však imitátoři a uživatelé užívají nehmotný statek neautorizovaným způsobem, 

je to z pohledu původce nežádoucí v tom smyslu, že imitátoři a uživatelé tím narušují 

obchodní strategii původce (případně výrobce) a nepřináší původci požadovaný benefit; 

a to i přesto, že jim plyne užitek z nehmotného statku, který je výsledkem usilovné tvůrčí 

činnosti původce.   

Uživatel chce ve vztahu k ostatním aktérům nalézt nejvýhodnější zdroj daného 

nehmotného statku. Snaží se získat statek s co nejnižšími náklady. V závislosti 

na charakteru technologické a institucionální hranice jej může sám vyrobit, nebo pořídit 

od výrobce, případně imitátora. Legálnost jednotlivých variant, případně hrozba postihu, 

která vyplývá z nelegálního jednání, ovlivňují konečné rozhodnutí uživatele. Uživatel, 

na rozdíl od imitátora, využívá daný produkt či službu výhradně pro svou vlastní potřebu. 

Mohlo by se tedy zdát, že, na rozdíl od imitátora, může, prostoupením institucionální 

hranice pro vyloučení ze spotřeby, způsobit pouze malou újmu. Uživatel jako typ aktéra 

je v popisovaném systému hojně zastoupen, a proto je nutné důsledky jeho chování 

uvažovat v agregované podobě.  
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Imitace může být dokonalá nebo nedokonalá, v obou případech může způsobit újmu 

původcům. Imitátor nenese náklady na vývoj nehmotného statku, ale pouze náklady 

na imitaci. Jako příklad nedokonalé imitace si uveďme situaci například u sportovního 

vybavení. Imitátor kopíruje značku, kterou původce/výrobce originálního výrobku 

náročně budoval mnoho let, ale při výrobě sportovního vybavení používá méně kvalitní 

materiál. Produkt nižší kvality tak v konečném důsledku negativně dopadá nejen 

na původce originálního sportovního vybavení (ušlý zisk), ale také na uživatele, který si 

„padělek“ nevědomky zakoupil, ale očekával kvalitu originálního produktu. Je-li 

nespokojen, jeho negativní reference ovlivňuje dobrou pozici značky originálního 

výrobce.  

Dokonce i v případech, kdy by si spotřebitel koupil vědomě výrobek nižší kvality 

(padělek), který je pouze označen značkou kvalitního produktu, může padělek negativně 

působit na dobré jméno výrobce originálních produktů. Ostatní uživatelé totiž vnímají 

padělaný výrobek jako originál a pokud nevykazuje očekávanou kvalitu, tak v jejich očích 

klesá hodnota značky. Imitování může mít mnoho podob a může narušovat práva původce 

ve více rovinách, záleží na tom, jaký typ nehmotného statku je imitován, jaký obchodní 

model imitátor používá, atd. 

Subjekty, které v rámci hlavních vazeb vstupují do interakce, nejednají vždy v souladu 

se zákonnými normami, neřídí se pouze pravidly stanovenými formálním 

institucionálním prostředím. Motivy pro překračování pravidel jsou různé. Významným 

přínosem na poli ekonomie je pojednání Garyho Beckera (1968) o ekonomickém přístupu 

k zločinu a trestu. Pokud rizika a výše případných sankcí vyplývajících z porušení norem 

jsou nízká, tak je možné, že subjekty danou institucionální ochranu nebudou respektovat 

v plném rozsahu.  

Pod pojmem sankce je v tomto případě vhodné zahrnout nejen peněžní pokuty, ale také 

případné negativní jevy, které na imitující firmu v souvislosti s nerespektováním norem 

dopadnou. V ekonomikách s vyspělým a kultivovaným podnikatelským prostředím může 

být nerespektování institucionálních norem likvidační ne v souvislosti s výší sankce, ale 

s exkluzí, které je poté firma vystavena.  

Úlohy, do kterých jednotliví aktéři vstupují, se mohou překrývat. Například strojírenská 

firma prodávající přes internet výrobky chráněné vlastním užitným vzorem může 

k distribuci využívat software, který je duševním vlastnictvím jiné firmy. V tomto případě 

je firma původcem/výrobcem a zároveň také uživatelem.  
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Situace, ve které se firma na trhu dostane z pozice imitátora do pozice inovátora, jsou 

také běžnou součástí hospodářského vývoje, který trefně popsal už před první světovou 

válkou J. A. Schumpeter (Schumpeter 1987). Neobvyklé nejsou ani situace, kdy je firma 

na jednom trhu původcem a na dalších trzích imitátorem. Vytváření nových funkčních 

řešení je hnacím mechanismem ekonomického vývoje. 

Nehmotný statek, který je předmětem vztahu mezi jednotlivými aktéry, 

lze charakterizovat mírou prostupnosti technologické a institucionální hranice. A právě 

prostupnost těchto bariér ovlivňuje vzájemné vztahy aktérů. V následující kapitole jsou 

pomocí teoretické dedukce ilustrovány situace s různou prostupností technologické 

a institucionální hranice. V empirické části práce je zkoumána hospodářsko-politická 

realita České republiky ve vztahu k jednotlivým odvětvím ekonomických činností. 

Zkoumání na úrovni jednotlivých odvětví je motivováno předpokladem odlišné 

prostupnosti technologické bariéry v jednotlivých odvětvích.  

2.6 Dílčí shrnutí 

Předpokladem této dizertační práce je, že úspěšné inovace a jejich následná difuze 

vedou ke zvýšení produktivity výrobních faktorů a podporují tak ekonomický růst. 

V dnešní době vyspělých informačních technologií se mohou nové objevy a vynálezy 

celosvětově šířit nebývalou rychlostí. Zároveň však jsou inovační procesy zasazeny 

do institucionálního prostředí, které poskytuje jejich původcům ochranu a šíření nových 

vynálezů a dalších nehmotných statků tak omezuje.  

Různé formy ochrany duševního vlastnictví byly postupně zaváděny a celosvětově 

harmonizovány, přičemž hlavním argumentem pro jejich zavedení bylo vytvoření 

ekonomických podnětů pro zvýšení inovační aktivity. Ochrana duševního vlastnictví má 

své stoupence, ale i odpůrce. Pro lepší porozumění jejich argumentů je vhodné nahlížet 

na problematiku duševního vlastnictví jako na komplexní systém. Tato kapitola dizertační 

práce definuje základní prvky systému, vazby mezi nimi a v neposlední řadě také 

prostředí, ve kterém se interakce prvků odehrávají. Prostředí je z velké části definováno 

specifiky nehmotných statků. 

Nehmotné statky jsou specifické svou nízkou mírou odečitatelnosti a zároveň obtížným 

vyloučením potenciálních příjemců užitku. Pro vyloučení potenciálních příjemců užitku 

slouží technologická a institucionální bariéra, přičemž ty se pro jednotlivé typy 

nehmotných statků liší. Prostupnost technologické bariéry je dána charakterem 
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nehmotného statku a současným stavem techniky, prostupnost institucionální hranice je 

dána platnými právními předpisy.  

Neregulované transakce s nehmotnými statky podléhají vysoké informační asymetrii. 

Státem zastřešená pravidla ochrany duševního vlastnictví jsou institucí, která tuto 

asymetrii částečně eliminuje a snižuje transakční náklady na trhu s nehmotnými statky. 

V systému ochrany duševního vlastnictví vystupují různí aktéři, kteří mají různé 

preference. Z tohoto důvodu se jejich postoje k ochraně duševního vlastnictví mohou lišit. 

Normotvůrce utváří konkrétní pravidla ochrany duševního vlastnictví. České 

institucionální prostředí je z velké části vytvářeno v závislosti na mezinárodních 

institucích. Klíčovou úlohu v tomto institucionálním prostředí zaujímá WIPO, EPOrg 

a WTO (TRIPS). Implementaci pravidel koordinuje v České republice ÚPV. Hlavní 

dvě kategorie ochrany duševního vlastnictví jsou průmyslová práva (patenty, užitné 

vzory, atd.) a autorská práva. Tato práce je zaměřena především na průmyslová práva. 

V prvních dvou částech následující kapitoly jsou interakce mezi hlavními aktéry systému 

ochrany práv duševního vlastnictví zkoumány v teoretické rovině. Pomocí deduktivních 

přístupů jsou objasněny motivy chování inovátora a imitátora. Třetí část následující 

kapitoly je věnována přehledu empirických studií, které se problematikou ekonomických 

dopadů ochrany duševního vlastnictví zabývají. 
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3 Ochrana duševního vlastnictví: podnět i bariéra 
inovačního procesu 

Předchozí část práce vymezuje zkoumanou problematiku. Definuje prostředí, 

jednotlivé prvky systému ochrany duševního vlastnictví a vazby mezi nimi. Tato kapitola 

doktorské dizertační práce je věnována ochraně duševního vlastnictví a jejímu vztahu 

k inovační aktivitě. Vzhledem k množství populárně naučné i odborné literatury, která 

se problematice inovací věnuje, a také vzhledem k rozsahu práce, nebude problematika 

inovací zpracována do detailů. V práci je vycházeno ze Schumpeterova (1987) pojetí 

inovací a jejich pozitivního dopadu na ekonomický růst (Acemoglu 2009, Varadzin et al. 

2004). Lze tvrdit, že toto pojetí popisuje inovaci jako změnu, která vede k vyšší 

produktivitě výrobních faktorů.  

V této kapitole je předmětem zkoumání především ochrana duševního vlastnictví jako 

důvod, motiv, podnět k inovační aktivitě a zároveň jako nežádoucí bariéra k difuzi 

inovačního procesu. V jednotlivých podkapitolách budou postupně zodpovězeny otázky, 

(i) zda je ochrana duševního vlastnictví žádoucí pro původce inovací, (ii) zda je ochrana 

duševního vlastnictví žádoucí také pro ostatní aktéry figurující v systému ochrany práv 

duševního vlastnictví a (iii) zda je ochrana duševního vlastnictví k podnícení tvůrčí 

činnosti nezbytná. Tyto dílčí otázky souvisí z hlavním cílem práce.  

K zodpovězení těchto otázek je přistoupeno nejprve prostřednictvím jednoduchého 

modelu inovačních podnětů, který abstrahuje od složitých vazeb hospodářské reality 

a předpokládá pouze jednu inovaci, která se buďto uskuteční, nebo neuskuteční. Tento 

jednoduchý přístup je v další podkapitole rozšířen o komplexnější pojetí a zohledňuje 

i hospodářské vazby a reálné dopady, které ochrana duševního vlastnictví v ekonomice 

zanechává. 

Závěrečná část kapitoly je věnována přehledu empirických studií. V jednotlivých studiích 

jsou zkoumány pozitivní a negativní dopady ochrany duševního vlastnictví z různých 

úhlů pohledu. V přehledu empirických studií jsou zdůrazněny především specifika 

jednotlivých studií. Zdůrazněny jsou také rozdíly v přístupech ke zkoumání problému, 

a to jak z hlediska volby a použití dat, tak z hlediska aplikovaných metod. 
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3.1 Dopady ochrany duševního vlastnictví v případě jedné 
inovace 

Vliv existence ochrany duševního vlastnictví na vztah mezi inovátorem 

a imitátory je v této kapitole analyzován nejprve s pomocí jednoduchého modelu. Model 

je označen za jednoduchý především proto, že s jeho využitím lze analyzovat situace 

na jednom trhu a v případě jedné inovace. Tímto modelem lze částečně vysvětlit 

ekonomické motivy chování těch, kteří prvky duševního vlastnictví vytvářejí a také těch, 

kteří je imitují. Zároveň je pomocí modelu možné zkoumat vliv zavedení právní ochrany 

duševního vlastnictví na chování těchto subjektů. Model navazuje na koncept 

technologické a institucionální bariéry, který je rozvinut v předchozí kapitole práce. Je-li 

bariéra neprostupná, není možné imitovat. Naopak situace s prostupnou bariérou36 

umožňuje snadnou imitaci.  

Základní předpoklady modelu  

Motivem pro jednání inovátora je hodnota inovace 𝑉𝐼. Čím vyšší je tato hodnota, tím více 

je subjekt k inovaci motivován. Motivem pro jednání imitátora je hodnota imitace 𝑉𝑀. 

S rostoucí hodnotou imitace roste motivace imitátora. Je možné stanovit očekávanou 

hodnotu inovace a očekávanou hodnotu imitace.  

Předpoklad očekávané hodnoty inovace a imitace jako hlavního ekonomického motivu 

k jednání subjektů na straně nabídky může být terčem kritiky především ze dvou 

následujících důvodů. Za prvé není jisté, zda je možné očekávaný zisk považovat 

za hlavní příčinu inovací. Inovace a pokrok nejsou předmětem zkoumání pouze 

v ekonomické literatuře, a tak například Macek (2013) vypráví o počátcích cyklistiky 

a vývoji lepších a dokonalejších kol, Ceruzzi (2003) se věnuje historii vývoje počítačů 

a mezi hlavní příčiny dynamického rozmachu neuvádí motiv očekávaného zisku. 

Alternativní příčiny technologických inovací uvádí také Rosenberg (1976).  

Přijmeme-li však, v ekonomické literatuře, mainstreamový předpoklad, že ekonomické 

motivy, a to nejen očekávaná hodnota inovace, ale i očekávaná velikost trhu, a případné 

další aspekty, ovlivňují chování vynálezců, mohou vyvstat námitky vůči způsobu určení 

očekávané hodnoty. Acemoglu (2009) v reakci na tyto námitky uvádí, že je možné, 

s použitím pravděpodobnostních proměnných, do modelu zakomponovat nejistotu. Tato 

matematická komplikace však neovlivní hlavní závěry modelu, proto je od ní 

                                                 
36 Tato situace bývá v textu označována také jako situace bez bariéry.  
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v následujícím textu upuštěno. Předpokladem je, že pokud se subjekt cíleně rozhodne 

inovovat, tak inovace bude úspěšná. 

Další předpoklady modelu 

V modelu jsou rozlišeny tři fáze inovačního procesu. Období před uvedením inovace 

na trhu (𝑡 = 0); časový úsek počínají první úspěšnou implementací inovace na trh, 

do doby než ji ostatní subjekty na trhu začnou imitovat (𝑡 = 1); a období, ve kterém již 

došlo k difuzi inovace, všechny subjekty inovaci implementovaly (𝑡 = 2). V nultém 

období využívají subjekty stejnou technologii, v prvním období se původce inovace ocitá 

vůči konkurenci ve výhodné pozici, a ve druhém období je jeho výhodná pozice 

vyplývající se zavedení inovace smazána, protože i ostatní subjekty inovaci 

implementovaly. 

Dále předpokládáme, že inovace je založena na nehmotném statku, který má charakter 

vynálezu, nebo technického řešení. Toto řešení (v našem příkladu) spočívá v zavedení 

efektivnější výrobní metody, která snižuje výrobní náklady37. Bariéra šíření (difuze) 

inovací může být technická a institucionální. Technická bariéra je dána povahou statku, 

institucionální bariéra závisí především na platných právních normách. Pojmy 

institucionální i technická bariéra jsou blíže vysvětleny v předchozí kapitole. 

Dalším předpokladem je, že se inovace odehrává na trhu, který má charakter dokonalé 

konkurence. Ve výchozím období (𝑡 = 0) má trh charakter dokonalé konkurence. Firem 

na straně nabídky je hodně a žádná z nich nemá možnost výrazně ovlivnit cenu 

nabízeného produktu. Na straně poptávky existuje řada spotřebitelů, kteří jsou příjemci 

ceny. Produkt je homogenní a subjekty trhu jsou dokonale informované. Neexistují 

překážky vstupu do odvětví.  

Konstrukce modelu 

Konstrukci modelu lze začít definicí zisku jako hlavního ekonomického motivu jednání 

firmy. Zisk firmy, jak bude vysvětleno později, má vliv na hodnotu inovace a hodnotu 

imitace, a lze ho vyjádřit následovně: 

𝜋 = (𝑃 − 𝑀𝐶)𝑞,  (3.1) 

                                                 
37 Jedná se tedy o efektivnější využití výrobních faktorů – inovaci. Tento předpoklad byl zaveden pro lepší 

vysvětlení. Obdobné závěry by však mohly být učiněny i v případě, že by inovace byla založena na zcela 

novém produktu (respektive vytvoření nového trhu). 
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kdy 𝜋 je zisk firmy, 𝑞 je množství, které firma při dané ceně na trhu prodá a (𝑃 − 𝑀𝐶) 

vyjadřuje rozdíl mezi cenou (𝑃) a mezními náklady (𝑀𝐶).  

Firmy usilují o maximalizaci zisku a snaží se, aby se jejich mezní příjmy a náklady 

rovnaly. Vysvětlení tohoto zlatého pravidla pro maximalizaci zisku je uvedeno v kurzech 

ekonomie, například Soukupová (2006). Mezní příjem představuje změnu celkového 

příjmu v důsledku změny výstupu o jednotku. V případě výše popsaného trhu, kdy firma 

neovlivní tržní cenu, je roven právě této tržní ceně; obecně jej lze zapsat následovně: 

𝑀𝑅 = 𝑃 + 𝑄
𝑑𝑃

𝑑𝑄
,  (3.2) 

kdy 𝑄 označuje množství prodaného produktu či služby. 

Mezní náklady představují, analogicky k mezním příjmům, změnu celkových nákladů, 

která je vyvolaná změnou objemu výstupu o jednotku. Mezní náklady jsou určeny 

nákladovou funkcí. Z hlediska modelu je důležité rozlišit mezní náklady před 

a po zavedení inovace. V úvodu předpokladů modelu je zdůrazněno, že model pracuje 

s inovací, která přináší efektivnější proces výroby. Zvýšení efektivity výrobního procesu 

lze znázornit pomocí konstanty 𝜆. Mezní náklady pak můžeme vyjádřit následovně: 

𝑀𝐶 =
𝜓

𝜆⁄ ,  (3.3) 

přičemž proměnná 𝜓 odpovídá mezním nákladům před zavedením inovace. Konstanta 

𝜆 může teoreticky nabývat hodnot větších než 0. Je-li 𝜆 = 1, tak k zefektivnění výrobního 

procesu v důsledku inovace nedošlo. Při 𝜆 > 1 došlo v důsledku inovace k zefektivnění 

výrobního procesu38. V dalších úvahách je inovací vždy myšlena situace, kdy 𝜆 je větší 

než 1. 

Ekonomické motivy vybízející k inovaci jsou určeny hodnotou inovace. Hodnota inovace 

je dána rozdílem mezi dodatečnými příjmy plynoucím ze zavedení inovace a náklady, 

které jsou spojeny s implementací inovace. Ekonomické motivy imitátora jsou určeny 

hodnotou imitace, ta vyjadřuje rozdíl mezi přínosy a náklady, které z převzetí inovace 

plynou. Prostupnost institucionální a technologické hranice ovlivňuje výši hodnoty 

inovace a imitace, a také rychlost přechodu z fáze t=1 do t=2. Prezentovaný model 

                                                 
38 Pro úplnost je třeba uvést, že v případě 𝜆 ∈ (0; 1) hovoříme o degradaci. 
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vysvětluje, jak se hodnoty imitace a inovace mění při odlišné prostupnosti institucionální 

a technologické hranice. 

Hodnota inovace (𝑉𝐼) stimuluje inovátory a v tomto modelu ji lze vyjádřit následujícím 

zápisem: 

𝑉𝐼 = (𝜋𝐼 − 𝜋0) − (𝜇𝐼).  (3.4) 

kde (𝜋𝐼 − 𝜋0) reprezentuje zvýšení zisku v důsledku zavedení inovace a (𝜇𝐼) vyjadřuje 

náklady na zavedení inovace. 

Hodnota imitace (𝑉𝑀) vyjadřuje rozdíl mezi přínosy a náklady, které z převzetí inovace 

(aktu imitace) plynou; lze ji formalizovat následovně: 

𝑉𝑀 = (𝜋𝐼 − 𝜋0) − (𝜇𝐷).  (3.5) 

V případě hodnoty imitace je, stejně jako u hodnoty inovace, porovnáván rozdíl zisků, 

které firma dosahuje před a po zavedení inovace. Náklady na imitaci inovace (𝜇𝐷) jsou 

při určení hodnoty imitace nedílnou součástí. 

Náklady na zavedení inovace (𝜇𝐼) lze vyjádřit následovně: 

𝜇𝐼 = 𝜇𝑅 + 𝜇𝑀 + 𝜇𝐹 − 𝜈𝐿,  (3.6) 

přičemž 𝜇𝑅 jsou náklady na výzkum a vývoj inovace, 𝜇𝑀 náklady na implementaci 

inovace, 𝜇𝐹 náklady na udržení inovace a 𝜈𝐿 jsou příjmy plynoucí z prodeje licencí.  

Náklady související s imitací lze také dále rozčlenit: 

𝜇𝐷 = 𝜇𝑇 + 𝜇𝐶,  (3.7) 

na náklady na související s prostoupením technologické (𝜇𝑇) a institucionální (𝜇𝐶) 

bariéry.  

Tím, že nákladové položky snižují hodnotu inovace a imitace, dochází k oslabení motivu 

k inovaci, případně imitaci. 

Náklady na výzkum a vývoj inovace 𝜇𝑅 jsou náklady související s vynálezem, ze kterého 

vychází inovace. Náklady na implementaci inovace 𝜇𝑀 souvisí s praktickou realizací 

vynálezu. Náklady na udržení inovace 𝜇𝐹 představují náklady, které musí inovátor 
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vynaložit, aby vytvořil a uhájil institucionální a technologickou bariéru neprostupnou39. 

V praktické rovině je obtížné postihnout instrumenty vztahující se k zvyšování 

neprostupnosti technologické hranice – jsou totiž specifické ve vztahu k chráněnému 

nehmotnému statku.  

V případě technických řešení se může jednat o prvky, které mají znesnadnit proces 

reverzního inženýrství (viz dále). Tyto prvky mohou mít jakoukoli podobu. Může jít 

o striktní opatření na ochranu obchodního tajemství, ale také o opatření technického 

charakteru, které mají imitaci přinejmenším omezit. V oblasti digitálních dokumentů 

(software, hudba, filmy, e-knihy a další) je například využívána metoda DRM (Digital 

Rights Management), která přiřazuje jednotlivým digitálním dokumentům unikátní 

identifikátory, které mají redukovat nelegální šíření40. 

Inovátoři mohou imitátorům poskytnout svolení k užití jejich vynálezu. Tímto svolením 

umožňují imitátorům prostoupit institucionální a technologickou hranici. Institucionální 

hranici mohou imitátoři legálně prostoupit v případě, že od původce nehmotného statku 

nakoupí licenci. Součástí licenční smlouvy bývá také technický servis. Příjmy plynoucí 

z prodeje těchto licencí (𝜈𝐿) tak jsou v podstatě prostředky, které inovátor může získat za 

to, že umožní imitátorům legálně nehmotný statek využívat. 

Ve složce nákladů na imitaci figurují dva typy nákladů, a to ty, které jsou spjaty 

s prostoupením technologické hranice (𝜇𝑇) a s prostoupením institucionální hranice (𝜇𝐶). 

Prostupování technologické hranice souvisí s náklady na aktivity, které bývají souhrnně 

označovány jako reverzní inženýrství. Reverzní inženýrství je proces, kdy se hotový 

produkt rozloží na dílčí součásti tak, aby imitátor pochopil podstatu výrobku a mohl 

ji začít kopírovat. Pokud technické řešení patří do skupiny public domain, tak je tento 

postup a následná imitace legální. Za účelem legálního prostoupení institucionální 

hranice nakupuje imitátor od inovátora licenci, náklady na prostoupení institucionální 

hranice však v tomto modelu zahrnují také případné sankce v případě, že imitátor 

postupuje proti platným právním předpisům.  

Z hlediska možné formulace hospodářsko-politických doporučení je vhodné zdůraznit, 

jaké existují možnosti normotvůrce ve vztahu ke zvyšování inovační aktivity, případně 

k urychlení procesu difuze inovací. Růst 𝜇𝐼  snižuje hodnotu inovace (viz rovnice 

                                                 
39 Blíže viz subkapitoly 2.1 a 2.3. 
40 Tyto procesy ovlivňují prostupnost technologické bariéry a jsou také součástí 𝜇𝐹. Blíže o principech a 

účinnosti DRM viz například Sinha, Machado a Sellman (2010). 
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3.4 a 3.6). Normotvůrcem nastavená ochrana duševního vlastnictví působí na položky 

𝜇𝐹 a 𝜈𝐿. Výše správních poplatků, které musí vynálezce hradit, chce-li požívat 

institucionální ochrany je zachycena v položce 𝜇𝐹 a lze říci, že hodnotu inovace snižuje, 

zatímco výše licenčních poplatků, které může díky institucionální ochraně požadovat 

od imitátorů je zachycena v položce 𝜈𝐿 a zvyšuje hodnotu inovace. Motivy k inovaci 

mohou být normotvůrcem ovlivněny také délkou doby, po kterou původci ochrana 

přísluší. V terminologii modelu, délkou trvání období 𝑡 = 1. 

Normotvůrce však má i jiné možnosti, jak ovlivnit inovační aktivitu. Vzhledem k rovnici 

3.6 může ovlivňovat položky 𝜇𝑅 a 𝜇𝑀. Jejich snížení, vede ke zvýšení hodnoty inovace 

a ze strany normotvůrce jí může být dosaženo zejména prostřednictvím různých 

dotačních a grantových programů. Ze strany tvůrce inovační politiky jsou tyto programy 

důležitým instrumentem.  

Situace s prostupnou institucionální bariérou 

Pomocí výše popsaného modelu je nejprve analyzována situace, při níž neexistuje systém 

ochrany práv duševního vlastnictví. Institucionální hranice je zcela prostupná. Zároveň 

také vyjděme z předpokladu, že nehmotný statek je snadné imitovat – tedy 

že i technologická hranice je zcela prostupná.  

Ve výchozím období t=0 je trh v rovnováze a firmy dosahují nulového ekonomického 

zisku 𝜋0 = 0. V období, kdy je na trh uvedena inovace (t=1); jí při výrobě využívá pouze 

jedna firma. Zisk této inovátorské firmy (𝜋𝐼) je v důsledku snížení mezních nákladů (viz 

rovnice 3.3) kladný, což vzbudí pozornost a zájem imitátorských firem, které inovaci 

převezmou (dojde k přesunu do období t=2), aby i ony zvýšily svůj zisk; dosahují tak 

také zisku po zavedení inovace (𝜋𝐼). Tržní síly41 v důsledku zvýšené konkurence 

povedou k opětovnému snížení zisku na 𝜋𝐼 = 0.  

Hodnota inovace a imitace je dána rovnicemi (3.4) a (3.5). Subjekt při rozhodování o tom, 

zda bude inovovat či imitovat, porovnává hodnotu inovace a imitace. V případě, že je 

𝑉𝐼 > 𝑉𝑀, bude usilovat o to, aby byl strůjcem inovace, v opačném případě pro něj bude 

výhodnější, pokud bude vynález imitovat. Pokud je možnost imitace okamžitá, tzn. 

                                                 
41 Kladný zisk v odvětví vybízí i další subjekty ke vstupu na nabídkovou stranu trhu. Zvýšení nabídky se, 

ceteris paribus, projeví v poklesu tržní ceny. Kladný ekonomický zisk se tak postupně snižuje, až se vrátí 

k nulovému ekonomickému zisku. 
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přechod z t=1 do t=2 není zpomalen technologickou a institucionální hranicí, tak při 

porovnání 𝜇𝐼 s 𝜇𝐷 zjistíme, zda je výhodné inovovat. 

Předpokládejme, že: 

Φ = 𝜇𝐼 − 𝜇𝐷, (3.8) 

Platí-li Φ > 0, tak je výhodnější být imitátorem, protože náklady na imitaci jsou nižší, 

než náklady na inovaci, přičemž dosažené zisky (𝜋𝐼 − 𝜋0) jsou pro inovátora a imitátora 

shodné42. Za daných předpokladů43 může normotvůrce podpořit inovační aktivitu, tím že 

bude usilovat o Φ < 0. Jednou z možností jsou dotace na vědu a výzkum, které budou 

inovátorům poskytnuty. Tyto dotace se projeví v nákladech na inovaci (𝜇𝐼) snížením 

nákladů firmy na vývoj inovací (𝜇𝑅). Pokud výše dotací umožní, že 𝜇𝑅 bude záporná, 

dojde ke splnění podmínky Φ < 0. 

Je-li výchozím bodem analýzy situace, ve které firmy v odvětví dosahují kladného 

ekonomického zisku 𝜋0 > 0, tak z pohledu podnětů k inovaci budou k inovaci více 

motivovány firmy vně odvětví, protože pro ně bude hodnota (𝜋𝐼 − 𝜋0) větší; tím pádem 

bude větší i hodnota jejich inovace (𝑉𝐼). Zároveň však bude existovat řada firem, které 

budou chtít do odvětví proniknout díky imitaci; jejich úsilí odráží hodnota (𝑉𝑀). Právě 

hodnoty, které determinují výši nákladů na inovaci (𝜇𝐼) a imitaci (𝜇𝐷) jsou klíčové. 

V situaci s prostupnou institucionální a technologickou bariérou tedy mohou existovat 

motivy pro inovátory pouze v případě vnějších zásahů státu v podobě dotací a subvencí 

na inovaci; bez těchto zásahů motivy k inovaci za daných podmínek neexistují. Všechny 

subjekty na trhu budou preferovat imitační chování před inovačním, a tak bude inovační 

proces zastaven. 

Ve skutečnosti patrně tato modelová situace nikdy nenastane – jedním z důvodů jsou již 

dříve zmíněné mimoekonomické motivy k inovačním aktivitám. Ale také 

z ekonomického hlediska je možné tuto situaci zpochybnit (viz dále). Nejprve 

zdůrazněme rozdíl mezi situací bez existence a s existencí právní ochrany duševního 

vlastnictví tím, že v další části textu analyzujeme situaci s neprostupnou institucionální 

bariérou (stav kdy existuje právní ochrana duševního vlastnictví). 

                                                 
42 Předpokladem je, že kvalita inovace a imitace je stejná. 
43 Vysoká prostupnost technologické a institucionální bariéry. 
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Situace s neprostupnou institucionální bariérou 

O neprostupné institucionální bariéře lze hovořit v případech, kdy institucionální 

prostředí umožňuje původcům silnou ochranu jejich duševního vlastnictví. Jedná se tedy 

o protipól předchozí situace, ve které ochrana duševního vlastnictví nebyla možná. 

Předpoklad snadné prostupnosti technologické hranice je zachován. Inovátor má v této 

situaci možnost svůj nehmotný statek chránit s pomocí některé z forem ochrany 

(viz kapitola 2.3). Hodnota Φ je oproti předchozí situaci ovlivněna nenulovými 

hodnotami 𝜇𝐹, 𝜈𝐿 , 𝜇𝑐.  

Připomeňme, že záporné hodnoty Φ (viz rovnice 3.8) vyjadřují, že za daných podmínek 

převládají motivy pro inovaci, zatímco kladné hodnoty vyjadřují, že je výhodnější 

za daných podmínek imitovat. V tomto modelu v prostředí s neprostupnou institucionální 

hranicí platí, že: 

↑ 𝜇𝐹 ↑ Φ; ↑ 𝜈𝐿 ↓ Φ a ↑ 𝜇𝐶 ↓ Φ.  (3.9) 

V současném institucionálním prostředí pro ochranu práv duševního vlastnictví může 

normotvůrce ovlivnit především hodnoty 𝜇𝐹, které souvisí s poplatky na získání a udržení 

práv duševního vlastnictví. Zároveň také ovlivňuje dobu, po kterou je institucionální 

bariéra neprostupná – délku období 𝑡 = 1. 

Výši nákladů na prostup institucionální hranice (𝜇𝐶) ovlivní majitel práv k duševnímu 

vlastnictví44. Dochází tak k situaci, kdy inovátor (tedy majitel práv) určuje náklady 

imitátora. Inovátor tak stanovuje tyto náklady vysoko. Cena licence na daný vynález je tak 

vysoká, že působí prohibitivně. Vybrané licenční poplatky (𝜈𝐿) také snižují hodnotu 

nákladů na inovaci (viz rovnice 3.6), a tak jsou ekonomické motivy k inovaci posilovány 

i v situaci, kdy je imitátor ochoten zaplatit licenční poplatek. 

Možnost ochrany duševního vlastnictví v podobě vybudování pevné institucionální 

hranice vytváří silné motivy pro inovátory. Inovátor si s její pomocí buduje monopolní 

postavení. Z tohoto pohledu je ochrana duševního vlastnictví opravdu silným motivem 

k tvůrčí činnosti. Z pohledu konkurence na trhu však bohužel dochází k omezení možnosti 

přechodu z fáze t=1 do t=2. Nedochází tak k difuzi inovací. Zjednodušeně řečeno: 

                                                 
44 Předpokladem je, že původce vynálezu je jediným majitelem patentu, má tedy možnost rozhodnout zda 

a za jakých podmínek poskytne ostatním subjektům právo imitovat. Situace je poněkud složitější v případě 

již zmíněné kolektivní správy práv autorských, kterou v ČR provádí OSA. V případě průmyslového 

vlastnictví svou úlohu při zprostředkování licencí zaujímají patentoví zprostředkovatelé, clearingová centra 

apod., kteří jsou zmíněni v dalším textu. 
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Institucionální ochrana motivuje k vzniku nových technologií, bohužel však 

prostřednictvím uděleného monopolu umožňuje udržovat cenu těchto technologií 

a navazujících produktů na úrovni monopolní ceny. 

Doba platnosti ochrany duševního vlastnictví je omezena. Prostupnost institucionální 

bariéry je v dnešní době po určitém časovém úseku uvolněna a v té chvíli již difuzi 

inovace nebrání. Čím silnější a delší je institucionální ochrana, tím vyšší jsou motivy 

inovátora. Tato silná ochrana však působí ztráty mrtvé váhy, které souvisí s každým 

monopolem. V našem případě vznikají náklady mrtvé váhy v důsledku toho, 

že technologie, která umožňuje efektivnější využití výrobních faktorů, není dostupná tak, 

aby mohlo dojít ke snížení ceny vyráběných produktů. Také v případě udělení licence 

by docházelo k existenci nákladů mrtvé váhy. Případné licenční poplatky by imitátor 

musel promítnout do ceny produktů a tak by ke snížení ceny nedošlo. 

Mezi protipóly – ostatní situace v jednoduchém modelu 

V předchozím textu jsou modelovány dvě dichotomické situace. Při jedné z nich motivuje 

ochrana duševního vlastnictví subjekty k inovaci. Dochází však k vytvoření zákonem 

posvěcené monopolní struktury, která brání difuzi inovací a přináší celou řadu 

negativních jevů, vyplývajících ze zpomalení inovačního procesu. Obhájci silné právní 

ochrany duševního vlastnictví jsou ochotni tyto negativní jevy přehlížet, protože – jak 

nám ukázala první modelová situace – bez ochrany duševního vlastnictví neexistují 

motivy k inovaci.  

Tato argumentační struktura je v teoretických pracích často používána k obhajobě právní 

ochrany duševního vlastnictví. Nelze však opomenout dvě námitky, které výše 

budovanou logickou konstrukci poněkud nabourávají.  

Za prvé je pravděpodobné, že náklady imitátora na prostoupení technologické hranice 

(𝜇𝑇) jsou nenulové. Okopírování, či převzetí technických řešení je spojeno s určitými 

náklady. I v případě, že složité technologické řešení není chráněno patentem, vznikají 

imitátorovi při jeho napodobení náklady.  

Inovátor přepokládá, že imitátoři budou usilovat o napodobení úspěšné inovace, a tak 

se pokouší klíčové aspekty technického řešení utajit a imitaci tak znesnadnit. Toto 

chování přináší nárůst nákladů inovátora na udržení inovace (𝜇𝐹). V tomto případě nejsou 

𝜇𝐹 tvořeny přihlašovacími a udržovacími poplatky za patent, ale náklady na udržení 

obchodního tajemství.  
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Při neexistenci institucionální ochrany neplatí imitátor náklady na její prostoupení (𝜇𝐶) 

a inovátor usiluje, aby platilo: 

𝜇𝐹 − 𝜈𝐿 < 𝜇𝑇 − (𝜇𝑀 + 𝜇𝑅).  (3.10) 

Náklady inovátora na udržení obchodního tajemství (𝜇𝐹) snížené o přijaté licenční 

poplatky45 (𝜈𝐿), musí být nižší než náklady imitátora na prostoupení technologické 

hranice (𝜇𝑇), snížené o náklady na výzkum a implementaci inovace (𝜇𝑀 + 𝜇𝑅). Pokud 

je podmínka ze vztahu (3.10) naplněna, tak bude hodnota inovace (𝑉𝐼) vyšší než hodnota 

imitace (𝑉𝑀) a motivy k inovaci budou existovat i v prostředí bez ochrany duševního 

vlastnictví. V obecnější rovině na tento fakt upozorňuje například Acemoglu (2009, str. 

418), podrobněji je problematika upuštění od předpokladu bezplatné imitace diskutována 

v Boldrin a Levine (2008, kapitola 7). 

Za druhé, pro imitátora není lehké rozhodnout se, zda bude inovaci kopírovat. Není-li 

imitace omezena46 (ať už v institucionálním, či technologickém slova smyslu), může 

si imitátor vybrat to nejlepší z mnoha různých technických řešení, která používá 

konkurence. Podle čeho se rozhodne? Hlavním indikátorem úspěšné inovace (inovace 

s vysokou hodnotou λ) je především zisk inovátora. Jeho zisk vybídne imitátory 

k napodobení inovace. Boldrin a Levine (2008) upozorňují, že tento zisk by měl být pro 

inovátora dostatečným motivem k inovaci, zároveň nepředstavuje překážku k difuzi 

inovace. 

Na druhou stranu je třeba uvést, že i utajování obchodního tajemství může brzdit difuzi 

inovací. Chrání-li inovátor tajemství efektivně, tak si v podstatě také udržuje monopolní 

postavení. V tomto případě ne na základě státní garance ochrany duševního vlastnictví, 

ale na základě jiných právních a technických norem, které má k dispozici. 

Teoreticky by tak mohla nastat situace, kdy inovátor bude difuzi inovace bránit (formou 

ochrany obchodního tajemství) efektivněji, než v případě ochrany některou ze stávajících 

institucionálních forem47. K této alternativní variantě se inovátor může uchýlit i v případě, 

že má možnost chránit své vynálezy například patentem, ale usoudí, že jej efektivněji 

ochrání alternativní cestou.  

                                                 
45 Zde je na místě připomenout, že licenční poplatky může vybírat inovátor také v souvislosti s poskytnutím 

know-how, nebo technického servisu těm, kdo od něj technologii nakupují. 
46 Upusťme na chvíli od předpokladu jedné inovace na jednom trhu. 
47 U nich je totiž ochrana časově omezena a zároveň je její udělení podmíněno zveřejněním technických 

detailů průmyslového řešení. Na tento fakt kladou důraz především zastánci patentové ochrany. 
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Shrnutí 

V této subkapitole je nejprve představen jednoduchý model, s jehož pomocí je možné 

identifikovat motivy jednání imitátorů a inovátorů. Tyto motivy jsou postupně s využitím 

dedukce posuzovány v situaci bez ochrany duševního vlastnictví, s ochranou duševního 

vlastnictví a bez ochrany duševního vlastnictví s omezenou prostupnosti technologické 

hranice. Ve vztahu k otázkám kladeným v úvodu této kapitole lze poznamenat: 

(i) Ochrana duševního vlastnictví je pro inovátory žádoucí, zvyšuje totiž hodnotu 

inovace. Toto platí za předpokladu, kdy inovátor nemusí vystupovat také 

v pozici imitátora. 

(ii) Pro imitátory není ochrana duševního vlastnictví žádoucí, protože zvyšuje 

náklady na imitaci a snižuje tak hodnotu imitace. Zároveň dochází k omezení 

difuze inovací, což je nežádoucí z celospolečenského hlediska. 

(iii) Ochrana duševního vlastnictví je k podnícení inovací nezbytná pouze 

za předpokladu, že náklady související s prostoupením technologické hranice 

při imitaci jsou nulové. Prostupnost technologické bariéry se může lišit napříč 

odvětvími. V následující subkapitole je upuštěno od jednoduchého modelu, 

který předpokládá pouze jednu inovaci na jednom trhu. 

3.2 Dopady ochrany duševního vlastnictví v případě 
kumulovaných inovací 

V subkapitole 2.4, která vymezuje aktéry systému ochrany práv duševního 

vlastnictví, je zdůrazněno, že jeden ekonomický subjekt může vystupovat zároveň 

v pozici inovátora i imitátora. V předchozí subkapitole 3.1 je na ochranu práv duševního 

vlastnictví nahlíženo nejprve ve světle dvou extrémních nastavení institucionálního 

prostředí. V prvním případě se jedná o systém, ve kterém je možná absolutní prostupnost 

technické i institucionální hranice, ve druhém případě o systém s neprostupnou 

institucionální bariérou. Třetí institucionální uspořádání je charakteristické obtížně 

prostupnou technologickou bariérou a částečně prostupnou institucionální bariérou.  

Předpokladem je, že nový vynález nelze imitovat dostatečně rychle a s nízkými náklady, 

a tak inovátor může dosáhnout přiměřeného zisku. Je vysvětleno, v čem spočívá 

ekonomická motivace tvůrců nových vynálezů. Pohled na problematiku ochrany 

duševního vlastnictví se však značně mění v případech, kdy se subjekt, který je 

inovátorem v jedné technologické oblasti, stává imitátorem v jiných oblastech 

technologií.  
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V případech, kdy je jeden subjekt zároveň původce i imitátor více nehmotných statků, 

je vhodné porovnávat celkovou hodnotu všech jeho inovací a celkovou hodnotu všech 

jeho imitací. O tom, zda pro subjekt, který má 𝑛 inovací a 𝑚 imitací48 je nebo není ochrana 

duševního vlastnictví přínosná, lze usuzovat na základě porovnání celkových hodnot 

inovací a imitací (viz rovnice 3.11 a 3.12) 

Platí-li, že:  

∑ 𝑉𝑖
𝐼𝑛

𝑖=1  > ∑ 𝑉𝑗
𝑀𝑚

𝑗=1   (3.11) 

lze tvrdit, že daný subjekt ze stávající podoby institucionální ochrany duševního 

vlastnictví profituje. Na druhou stranu, pokud platí, že: 

∑ 𝑉𝑖
𝐼𝑛

𝑖=1  < ∑ 𝑉𝑗
𝑀𝑚

𝑗=1  (3.12) 

lze tvrdit, že pro daný subjekt není stávající ochrana duševního vlastnictví prospěšná. 

V následujícím textu jsou představeny vybrané ekonomické jevy, vyplývající z existence 

ochrany duševního vlastnictví. Existence těchto jevů je teoreticky konstruována 

na předpokladu, že při tvorbě nových inovací (nehmotných statků) jsou ve značné míře 

využívány ostatní inovace. Vybranými jevy jsou patentové houští, ponorkové patenty 

a obranné shromažďování patentů. Jevy jsou v textu vysvětlovány tak, aby zapadaly 

do rámce vymezeného v předchozím textu.  

Patentové houští 

Situace, ve které vynálezce, nebo jiný původce nehmotných statků, přejímá a zdokonaluje 

díla ostatních, je v reálném světě běžná. Pokud je předmět imitace chráněn některou 

z forem ochrany duševního vlastnictví, je difuze inovací omezena a subjekty vstupují 

do vzájemných sporů o to, zda užití díla je či není v rozporu s platnými právními 

normami. 

Podívejme se na situaci v oblasti chytrých telefonů (Graham a Vishnubhakat 2013), kdy 

se dominantní firmy na trhu vzájemně drží v šachu tím, že vlastní patent k některé 

z technologií, která je k výrobě chytrého telefonu nezbytná. Patentové houští považuje 

za „obzvláště trnité“ v případech, kdy nové produkty nemohou vzniknout, aniž 

by narušily některý z platných patentů. Následující obrázek zobrazuje soudní spory mezi 

                                                 
48 To znamená, že je angažován na n + m trzích, z nichž na n z nich je v pozici inovátora.  
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subjekty na trhu chytrých telefonů. Šipka mezi jmény firem ukazuje směrem od žalobce 

k žalovanému. 

Obr. 3.1 Patentové spory mezi výrobci chytrých telefonů (pouze soudní spory) 

Zdroj: Masnick (2010) 

Na obrázku 3.1 jsou zachyceny soudní spory na trhu chytrých telefonů, které probíhaly 

v roce 2010. V šestiúhelnících jsou zachyceny společnosti, které pouze vyvíjejí 

technologie, ale nevyrábí své vlastní chytré telefony. V zaoblených obdélnících jsou 

zachyceny společnosti, které v daném období vyráběly vlastní telefony. Masnick (2010) 

tvrdí, že většina sporů je vedena proti těm společnostem, které na trhu zaujímají 

významný podíl (společnosti HTC, Apple, HP/Palm). Zachytit patentové houští v plném 

rozsahu pomocí grafického znázornění je však nemožné. Daný obrázek se týká pouze 

soudních sporů, a přesto si nenárokuje úplné zachycení komplikované situace. 

Nejen firmy uvedené v obrázku 3.1, ale také další firmy v odvětví, nevstupují pouze do 

vzájemných soudních sporů, ale také si celou řadu práv duševního vlastnictví pronajímají 

v souladu s platnou legislativou. Vzájemně si poskytují licence. Situace na trhu s chytrými 

telefony je pozoruhodná především svým rozsahem. O´Connor (2012) poukazuje na to, 

že trh s chytrými telefony (co se objemu tržeb v USA týče) představuje přibližně 1 % 

amerického HDP, zároveň se na jeho fungování podílí 16 % z celkového počtu všech 
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patentů platných ve spojených státech. Odvětví chytrých telefonů v USA je tedy velmi 

svázáno právy k duševnímu vlastnictví.  

Tato situace (patentové zaplevelení) však není ojedinělým fenoménem dnešní doby, 

v moderních patentových systémech jsme ji mohli zažít již dříve. Moser (2013) vypráví 

o situaci v textilním průmyslu, kdy v průběhu 19. století jednotliví výrobci šicích strojů 

vstupovali do vzájemných soudních sporů v souvislosti s narušením patentových práv. 

Dokonce i James Watt se stal obětí patentové ochrany, kterou tolik se svým obchodním 

partnerem Boultonem prosazovali. Boldrin a Levine (2008, str. 2) společně s von 

Tunzelmannem (1978) tvrdí, že Watt nemohl v důsledku patentové ochrany zdokonalit 

svůj vlastní parní stroj. Tito autoři tvrdí, že i když James Watt při vlastních pokusech 

objevil princip setrvačníku a klikové hřídele nezávisle na svých konkurentech, nemohl 

tyto technologie na svůj motor aplikovat až do doby vypršení patentu Jamese Pickarda – 

oficiálního vynálezce setrvačníku, který byl majitelem patentu k tomuto vynálezu. 

Sofistikované výrobní postupy v sobě kombinují celou řadu technologií. Práva duševního 

vlastnictví, vztahující se k těmto technologiím, mohou výrobní postupy komplikovat 

a omezovat. Tento stav, při kterém je v odvětví mnoho technologií chráněných právy 

duševního vlastnictví, bývá označován jako patentové houští, případně patentové 

zaplevelení. Acemoglu a Akcigit (2012) vnímají posilování patentové ochrany pozitivně 

pouze do určitého bodu, při jeho překročení je, dle jejich názoru, nadměrná ochrana 

škodlivá. 

Řada studií poukazuje na to, že v dnešní době dochází k patentovému zaplevelení 

v mnoha klíčových odvětvích. Shapiro (2001) zmiňuje odvětví biotechnologií, 

počítačových programů, polovodičů, prostředí internetu a další. Lerner (1995) se věnuje 

nákladům na spory mezi biotechnologickými firmami.  

O rozsahu patentové ochrany v České republice je pojednáno ve 4. kapitole této práce. 

Na tomto místě je patentové zaplevelení zmíněno především pro ilustraci možných 

pozitivních a negativních motivů pro vynálezce, či jakéhokoli dalšího původce 

nehmotných statků. V jednoduchém modelu bylo ukázáno, že možnost patentové ochrany 

poskytuje silné podněty pro tvůrce nehmotných statků. S přijetím předpokladu, že tvůrce 

je mnohdy zároveň imitátorem, je zároveň nutné porovnávat přínosy, které mu patentová 

ochrana přináší s náklady, které pro něj představuje. Patentová ochrana je jedním 

z nástrojů sloužících vynálezcům (a dalším původcům nehmotných statků) k zajištění 
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příjmů, postačujících na pokrytí nákladů vynaložených na výzkum patentovaného 

vynálezu (vynaložených v souvislosti s tvorbou nehmotného statku). V tomto smyslu je 

ochrana pro vynálezce přínosná. 

Náklady patentové ochrany pak spočívají v nutném nákupu licencí na dílčí vynálezy, 

potřebné k vytvoření vlastního vynálezu. Inovace, která vychází z dřívějších inovací 

a vynálezů, a představuje jejich praktické uplatnění na trhu, bývá v anglické literatuře 

označována jako downstream inovace – navazující inovace. V české literatuře není 

překlad tohoto termínu ustálen. Řada autorů, například Cihelková et al. (2008) jej 

nepřekládá.  

Názornější než překlad pojmů je vysvětlení rozdílu mezi upstream a downstream 

inovacemi. Ty prvně zmíněné jsou inovace, představující průlom v technologii; jedná se 

o zásadní pokroky ve světě vědy a techniky, které však nemají konkrétní praktické 

využití, zatímco downstream inovace pramení z upstream a představují jejich praktickou 

realizaci na trhu. Rozdíl mezi upstream a downstream lze dále ilustrovat na již zmíněném 

trhu s chytrými telefony. Upstream inovace může být obecný, velice sofistikovaný 

algoritmus, s jehož pomocí lze přenést vstupní informace v podobě doteku displeje 

telefonu na data, se kterými může pracovat software. Downstream inovace je pak 

konkrétní použití tohoto algoritmu při ovládání operačního programu. 

Zjednodušeně řečeno inovátor, který vytváří downstream inovaci, je vůči původcům 

upstream inovace v pozici imitátora. Je zatížen povinností platit poplatky. Systém 

ochrany duševního vlastnictví tak generuje současně pozitivní i negativní stimuly. Takto 

nastavený systém pak může vést k paradoxním situacím, které jistě tvůrci patentového 

systému nezamýšleli. Jedním z těchto paradoxů je patentové zaplevelení. V následujícím 

textu jsou diskutovány specifické případy a podoby nadměrného a systémově 

nežádoucího využívání patentů.  

Ponorkové patenty 

Burk a Lemley (2009) upozorňují na to, že existuje nemalý podíl patentů, které v praxi 

nejsou využívány. Firmy si nové nápady a technologie patentují, aniž by pro ně v dané 

chvíli měli reálné využití. Boldrin a Levine (2008, str. 93–96) hovoří o praktice zvané 

„ponorkové patenty“. Až donedávna se doba platnosti patentu počítala od data udělení 

patentu, zatímco případný nárok držitele patentu vůči narušovateli vznikal zpětně – a to 

ode dne podání přihlášky. Od data podání přihlášky se také posuzovala novost 

a jedinečnost vynálezu.  
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Tato časová prodleva na první dojem nevyvolává závažný problém. Před 150 lety nebyly 

informační technologie zdaleka na takové úrovni jako dnes, a tak nebylo neobvyklé, že 

přezkum patentové přihlášky byl časově náročný. Tím, že se délka platnosti patentu 

počítala od data udělení docházelo vlastně k jakémusi zrovnoprávnění těch vynálezců, 

pro jejichž vynález proběhl patentový přezkum rychle a těch, u kterých tato procedura 

zabrala několik let. Toto, na první pohled ospravedlnitelné, pravidlo však umožnilo vznik 

ponorkových patentů.  

Učebnicovým příkladem ponorkového patentu je případ George Seldena (Boldrin 

a Levine 2008), který v roce 1879 podal přihlášku na vynález cestovního motoru49. 

Prostřednictvím všech legálně dostupných nástrojů uměle pozdržoval a oddaloval udělení 

patentu na tento velmi obecně definovaný vynález. Poněkud odlišně vyznívá situace 

v podání populárně naučného serveru Wikipedia (2013), a to, že mu patent nejprve nebyl 

přidělen, protože se nepodařilo sestavit funkční prototyp v zákonem stanovené lhůtě, a tak 

řízení o patentu bylo pozastaveno; až po šestnácti letech a několika doplněních patentové 

žádosti byl Seldenovi patent udělen, výsledek je však v obou verzích příběhu stejný. 

Průtahy jsou velmi pozoruhodné, protože obecně se předpokládá, že vynálezce chce 

získat právní ochranu pro svůj vynález co nejdříve. Patent50 byl Seldenovi udělen až po 

šestnácti letech – v roce 1895. Během oněch 16 let zažil americký automobilový průmysl 

nevídaný rozmach, nové technologie byly neustále zdokonalovány a šířeny. Po obdržení 

patentu začal Selden nárokovat po výrobcích automobilů licenční poplatky za využití jím 

patentovaného vynálezu.  

Dostupné zdroje uvádějí, že se jednalo o 1,25 % z tržní ceny každého automobilu 

prodaného ve spojených státech. Landes a Posner (2003) uvádějí, že v roce 1899 prodal 

Selden patentová práva nově zformované Asociaci licencovaných výrobců automobilů 

(Assiciation of Licensed Automobile Manufactures) za 10 000 USD a 20% podíl 

na objemu všech vybraných licenčních poplatků. Jedním z hlavních odpůrců Seldenova 

patentu byl Henry Ford, který vehementně odsuzoval jeho monopol získaný na základě 

patentu (Flink 1990, str. 51) – a to až do doby, než mu byl v roce 1911 přiznán jeho první 

patent51. Nedokonalá legislativa v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví je podle 

Boldrina a Levina (2008) hlavní příčinou rychlého zformování oligopolu na trhu 

s automobily na přelomu 19. a 20. století. Tento zajímavý příklad ponorkového patentu 

                                                 
49 V originále „road engine“. 
50 Konkrétně se jedná o patent US549160 A; dokument je dostupný např. v databázi Google. 
51 Patent číslo US1005186 A; dokument je dostupný např. v databázi Google. 
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poukazuje na vliv ochrany duševního vlastnictví na zvýšení ceny chráněného statku, také 

na chybně nastavené pravidla v rámci systému ochrany, jejichž zneužitím byli omezeni 

někteří inovátoři.  

Flink (1990), Landes a Posner (2003) a Boldrin a Levine (2008) dokládají i celou řadu 

dalších případů, kdy si původce patentuje obecnou myšlenku, a se soudními spory 

vyčkává do chvíle, kdy realizovaná myšlenka začne mít značný ekonomický dopad. 

Změna legislativy v posledních letech minimalizuje výskyty ponorkových patentů. 

V dnešní době je maximální délka platnosti patentu počítána od doby podání patentové 

přihlášky.  

Právě možnost získání patentu na vynález, který „by v budoucnu mohl být k něčemu 

dobrý“ je považováno za jedno ze slabých míst současného patentového systému. 

Přelomové inovace a nové technologie s sebou přinášejí celou řadu dalších vynálezů, 

patentoví examinátoři (rozhodují o přidělení patentu) nedokáží vždy přesně odlišit, co je 

a co není hodné udělení patentu. V prostředí technologické změny tak vzniká riziko 

a nejistota ohledně případného řešení patentových sporů (Graham a Vishnubhakat 2013). 

Toto zvýšené riziko vede firmy k tomu, že podávají nadměrné množství patentových 

přihlášek a patentové houští se postupně rozrůstá. 

Z ekonomického pohledu tak dochází k dvěma zásadním negativním jevům. Ten první 

vyplývá z existence monopolů – na trzích je nabízeno menší množství produktu za vyšší 

ceny. Druhý negativní jev vyplývá z neefektivní alokace zdrojů na výzkum a vývoj. 

Masnick (2010) hovoří o patentových trollech – tedy o subjektech, které přihlašují patenty 

na technologie, které reálně nevyužívají. Motivem jejich jednání je sázka na to, že daná 

technologie bude pro někoho využitelná a oni tak budou moci získat, případně vysoudit, 

určité licenční poplatky. Ekonomický motiv jejich chování spočívá 

v příležitosti dobývání renty (rent seeking). Podíl nevyužívaných patentů (ať už při vlastní 

výrobě, nebo prostřednictvím poskytnuté licence) na všech platných patentech nelze 

přesně odhadnout. Boldrin a Levine (2008, str. 96) uvádějí, že se odhady tohoto podílu 

pohybují od 40 do 90 procent52.  

Obranné shromažďování patentů 

Parchomovsky a Wagner (2005) vysvětlují paradoxní nárůst počtu patentů pomocí teorie 

portfolia. Velká firma rozšiřuje své patentové portfolio, tedy balík práv duševního 

                                                 
52 Bohužel k tomuto tvrzení nedokládají podrobnější reference. 
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vlastnictví k vynálezům o vynálezy s potenciálem využití v odvětví, ve kterém působí. 

Firma nakupuje od ostatních vynálezců práva duševního vlastnictví a rozšiřuje své 

portfolio z defenzivních důvodů. 

Předpokladem této skutečnosti je, že očekávaný mezní nárůst hodnoty patentového 

portfolia, způsobený zakoupením dalšího patentu, převyšuje mezní náklady spjaté 

se získáním patentu. Velká firma rozšiřuje své patentové portfolio, a snaží se tak udržet 

svou pozici na trhu. Snižuje tím pravděpodobnost vzniku situace, ve které nebude moci 

(protože nebude vlastnit příslušný patent) vyrábět nový, na trhu žádaný výrobek. Zároveň 

si zajišťuje příjmy z pronájmu licencí.  

Coughlin (2007) toto pojetí rozšiřuje o spekulativní prvky chování malých firem, které 

se snaží nejen chránit své technologie, ale také přilákat investory. Vlastnictví patentu 

k populární technologii vylepšuje pozici firmy při žádosti o financování jejího rozvoje. 

Tento jev se vyskytoval již v 19. století, jak ve své studii dokládají například Lamoreaux 

a Sokoloff (2002).  

Malé i velké firmy mají kromě ochrany vlastních technologií i další důvody k budování 

patentových portfolií. Gans a Stern (2010) poukazují na to, že trh s právy k duševnímu 

vlastnictví vykazuje nedokonalosti. První příčinu spatřují v obtížném stanovení hodnoty 

obchodovaného aktiva (práva k duševnímu vlastnictví) a druhou právě v efektech 

portfolia, kdy řada patentů působí jako komplementy a samostatně je jejich jednotková 

hodnota nižší než v případě jejich seskupení. 

Na trhu s právy duševního vlastnictví tak dochází k shromažďování patentů. Vznikají 

dokonce soukromé, ziskové i neziskové instituce, které se shromažďováním patentů 

zabývají. Hagiu a Yoffie (2013) je označují za „Defensive Aggregators“ a „Super-

Aggregators“. Na ziskovém principu fungují tyto privátní instituce tak, že vybírají 

od svých členů (soukromých firem) příspěvek (například část obratu), a jako protihodnotu 

jim poskytují přístup k patentovému portfoliu. Jejich hlavní činností je tedy rozšiřování 

patentového portfolia, které by mohlo být užitečné pro jejich členy (zákazníky). 

Zprostředkovatelé práv duševního vlastnictví zajišťují transakce práv od subjektů, které 

upstream inovace vytvářejí, k subjektům, které nové technologie na trhu realizují 

prostřednictvím downstream inovací. Zprostředkovatelé na trhu s právy duševního 

vlastnictví zaujímají pozici clearingového centra. Tato struktura je na trhu s patenty 
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relativně nová, ale v oblasti autorských majetkových práv by se dala připodobnit 

ke kolektivním správcům práv, kteří jsou zmíněni v kapitole 2.2.  

I když je výše uvedená forma shromažďování patentů relativně nová, nejedná se o první 

pokus o „kultivaci patentového houští“. Z historie jsou známy situaci, ve kterých 

se dominantní firmy na trhu semkly a sdružily svá práva k duševnímu vlastnictví. 

Subjekty se staly kolektivními správci práv k těmto patentům, nevstupovaly 

do vzájemných sporů, zároveň vytvořily silnou bariéru pro vstup do odvětví. Takový 

model nakládání s právy duševního vlastnictví však nelze nazvat clearingem. Popsaný 

případ bývá označován jako sdružování patentů (patent pooling, vytváření patentových 

clusterů). Moser (2013, str. 36) dokládá, že taková sdružení vedou k ochabnutí inovační 

aktivity. Firmy totiž spoléhají, že při sdílených právech duševního vlastnictví bude 

inovovat a do „společného patentového bazénku“53 přispívat jiná firma (Shapiro 2001).  

Zároveň se tyto firmy necítí být tolik ohroženi konkurencí. Nové firmy, které nejsou 

členem sdružení, totiž obtížně pronikají na trh. Vytvoření bariéry pro vstup do odvětví 

a dohoda s již zavedenými firmami v odvětví o sdílení vědeckovýzkumných výsledků 

jsou dvě základní příčiny oslabení inovační aktivity ve skupině firem, které vytvořily 

patent pool. 

Rozdíl mezi patentovým poolem a patentovým clearingovým centrem je ten, že při 

clearingu nedochází k omezování inovací. Nové subjekty, které nevyužívají na trhu svůj 

vynález, jej mohou mnohem snáze zpeněžit prostřednictvím clearingového centra. 

Clearingové centrum je, díky své specializaci, schopno obstarat potřebný soubor licencí 

s nižšími náklady, než výrobní podnik, který potřebuje tento soubor licencí k tomu, aby 

mohl určitý výrobek vyrábět. Rozdílná výše nákladů ekonomicky opodstatňuje činnost 

zprostředkovatele. Část subjektů v odvětví se tak může specializovat pouze na výzkum 

a další skupina subjektů se zabývá tržní aplikací technologií. Zároveň nedochází 

k výraznému vytváření bariéry pro vstup do odvětví – prostupnost této bariéry je dána 

politikou clearingového centra. Pro firmu, vstupující do odvětví, je méně nákladné začít 

využívat služeb clearingového centra, než se pokoušet nakoupit licence od jednotlivých 

subjektů. Tento proces je podrobněji popsán v Aoki a Schiff (2010). 

                                                 
53 V angličtině je sdružení firem, které sdílejí práva duševního vlastnictví označováno jako patent-pool. 
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Shrnutí 

V abstraktním jednoduchém modelu lze oddělit stav před a po zavedení inovace od stavu 

po její úplné difuzi a zkoumat dopady existence ochrany práv duševního vlastnictví 

na chování inovátorů a imitátorů. Připustíme-li paralelní průběh mnoha inovačních 

procesů, z nichž každý se nachází v jiné fázi, nelze pozitivní dopady ochrany duševního 

vlastnictví jednoznačně obhájit. Množství platných patentů a dalších forem ochrany práv 

duševního vlastnictví svazuje dané odvětví a limituje inovátory. Ti musí zohlednit, 

zda svou inovací, nenaruší duševní vlastnictví jiných subjektů. 

Rostoucí vliv duševního vlastnictví může přinést negativní jevy, které bývají souhrnně 

označovány jako patentové zaplevelení. Rostoucí počty patentových sporů zvyšují právní 

nejistotu subjektů a motivují je dalšímu rozšiřování patentového portfolia. V takovémto 

prostředí hrají zajímavou úlohu patentoví zprostředkovatelé, kteří fungují jako 

clearingové centrum. Napomáhají transakcím s právy duševního vlastnictví mezi 

subjekty, které se specializují na výzkum a na jeho praktickou aplikaci na trhu. 

V teoretické rovině tedy nelze jednoznačně říci, že jsou práva duševního vlastnictví pro 

inovační aktivitu prospěšná. 

3.3 Přehled empirických studií zaměřených na ekonomické 
dopady ochrany duševního vlastnictví 

Tato podkapitola je věnována zhodnocení empirických studií zabývajících 

se ekonomickými aspekty ochrany duševního vlastnictví. Literatura, vztahující se 

k ekonomickým dopadům ochrany duševního vlastnictví, je z velké části teoretického 

charakteru. Empirické studie věnované ochraně práv duševního vlastnictví a jejím 

ekonomickým dopadům se v odborné literatuře nevyskytují často. Nárůst počtu těchto 

studií lze sledovat v posledních 30 letech. Ten lze z části přisoudit (a) rostoucímu zájmu 

o problematiku a s ním spojené potřebě vyhodnotit dopady četných hospodářsko-

politických opatření v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, která byla v daném 

období implementována v globálním měřítku, a také (b) rozšíření datové základny, která 

vznik studií tohoto typu umožňuje. 

V příloze č. 2 je uvedeno 37 empirických studií. V následujícím textu jsou jednotlivé statě 

analyzovány s ohledem na následující kritéria. Je posouzeno: (i) zda je studie 

mikroekonomického nebo makroekonomického charakteru; (ii) na jakou formu ochrany 

duševního vlastnictví je studie zaměřena; (iii) zda se studie soustředí na hospodářství jako 

celek, či zda zkoumá pouze některá konkrétní odvětví; (iv) zda se studie zabývá jednou 
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zemí, nebo se věnuje skupině zemí; (v) které ukazatele jsou ve studii zvoleny pro 

kvantifikaci zkoumaných jevů; (vi) jaké jsou závěry studie ve vztahu k prospěšnosti 

ochrany duševního vlastnictví. 

ad (i) - Mikroekonomické a makroekonomické studie 

Standardní klasifikace na studie mikroekonomického a makroekonomického typu 

v případě prací věnovaných ochraně duševního vlastnictví poněkud selhává. Lze sice 

nalézt studie zaměřené především na makroekonomické aspekty, například studie 

orientované na změny inovační aktivity v jednotlivých odvětvích či celých ekonomikách 

(např. Sakakibara a Branstetter 2001), na konstrukci kompozitního ukazatele míry 

ochrany duševního vlastnictví (Ginarte a Park 1997), nebo posouzení vlivu zpřísněné 

ochrany duševního vlastnictví na mezinárodní transfer technologií (Branstetter, Fisman 

a Foley 2005, Teece 1977).  

Zároveň je možné setkat se s výzkumy orientovanými především na identifikaci podnětů 

a motivů chování jednotlivých ekonomických subjektů. Lanjouw a Schankerman (2001) 

se snaží vysvětlit, proč některé firmy preferují soudní spory v oblasti práv duševního 

vlastnictví, zatímco jiné firmy raději řeší spory mimosoudní cestou; Lamoreaux 

a Sokoloff (2002) vysvětlují úlohu zprostředkovatelů na trhu s právy duševního 

vlastnictví. Tyto a další výzkumy, které se zabývají motivy chování jednotlivců, lze 

označit za mikroekonomické.  

V drtivé části studií je však patrná snaha o propojení mikroekonomických 

a makroekonomických aspektů. Zobecněním zkoumaných vzorců chování jednotlivců 

pak dochází k vyřčení závěrů, vztahujících se k makroekonomickým souvislostem. 

Anebo naopak, sledované makroekonomické jevy jsou vysvětlovány za použití vzorců 

chování jednotlivců. Je-li v následujícím textu studie označena za makroekonomickou, 

či mikroekonomickou, znamená to, že je daný aspekt v popisované studii dominantní, 

nikoliv však výlučný. 

ad (ii) - Zkoumaná forma ochrany duševního vlastnictví 

Většina z posuzovaných studií je zaměřena především na patenty, ostatním formám 

ochrany duševního vlastnictví není věnována přílišná pozornost. Tento fakt si lze 

vysvětlit dominantním postavením patentu mezi ostatními formami ochrany, jak bylo 

uvedeno v předcházející části práce. Opomenutí dalších forem, především průmyslové 

ochrany, přináší určité nedostatky. Například ÚPV (2011) upozorňuje, že české subjekty 

pro své vynálezy preferují ochranu prostřednictvím užitného vzoru. Je-li rozsah inovační 
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aktivity aproximován pouze prostřednictvím patentů, může docházet k nežádoucímu 

zkreslení. 

Lanjouw (1998, 2005), Fiedler a Welpe (2010), Mulik a Crespi (2011) a Léger (2004) 

se však ve svém výzkumu zaměřují i na další formy ochrany průmyslového vlastnictví, 

zkoumají rozsah užitných vzorů i rozšířenost využití dodatkových ochranných osvědčení. 

Objevují se také studie v oblasti autorskoprávní. Scherera (2004) zajímá, 

zda autorskoprávní ochrana podněcuje tvůrčí aktivitu autorů, zatímco Carmel a Collins 

(1997) se věnují především vztahům mezi jednotlivými autory. V analyzovaných studiích 

však zkoumání práv průmyslového vlastnictví dominuje nad zkoumáním autorskoprávní 

ochrany54.  

ad (iii) - Zkoumaná ekonomická odvětví 

Ochrana duševního vlastnictví zaujímá v jednotlivých odvětvích vědy a techniky odlišnou 

úlohu. Moser (2013) zobecňuje, že práva duševního vlastnictví jsou využívána častěji 

v oblastech, ve kterých je obtížné zachovat obchodní či výrobní tajemství. Samotné 

odvětví je důležité, ale podstatnou úlohu zaujímá také velikost firem v odvětví. 

Arundel (2001) ve svém výzkumu zdůrazňuje, že menší firmy preferují obchodní 

tajemství, zatímco větší firmy si více cení patentů a dalších forem ochrany duševního 

vlastnictví. 

Jsou-li studie věnovány konkrétnímu segmentu hospodářství, pak jsou jím nejčastěji 

software, případně léčiva. Oblast softwarových patentů v USA podrobili empirickému 

výzkumu Mann (2005), Bessen a Hunt (2007) a Graham a Vishnubhakat (2013). 

Fenoménu a zdůvodnění dlouhodobé koexistence open-source a closed-source produktů 

na jednom trhu se v teoretické rovině věnuje Landini (2012). Bessen a Hunt (2007) 

zkoumají období 1976–2002 a snaží se vysvětlit dramatický nárůst počtu patentů v tomto 

odvětví. Graham a Vishnubhakat (2013) se snaží zjistit, zda tento rostoucí počet patentů 

zvyšuje rozsah právních sporů mezi jejich vlastníky, přičemž se zaměřují se na období 

2003–2012. Mann (2005) se naopak snaží zjistit, zda platné softwarové patenty 

neomezují inovační aktivitu malých firem, které nemají rozvinuté vlastní patentové 

portfolio. 

Dle mezinárodního patentového třídění neexistuje samostatná kategorie, označená 

„software“. Jednotliví autoři definují oblast softwaru odlišně. Graham a Vishnubhakat 

                                                 
54 Pro přehlednost připomeňme, že práva duševního vlastnictví lze členit na průmyslová a autorská.  
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(2013) se ve svém výzkumu soustředí na software, vztahující se k chytrým telefonům. 

Mann (2005) a Bessen a Hunt (2007) pojímají softwarové odvětví poněkud šířeji a věnují 

se dalším ekonomickým činnostem, ve kterých z jejich pohledu software zaujímá při 

inovacích důležitou úlohu (například strojírenství). 

Další oblastí, která je v souvislosti s dopady hospodářsko-politických opatření na poli 

ochrany duševního vlastnictví analyzována samostatně, jsou léčiva. Empirické studie, 

zabývající se problematikou výzkumu nových léčiv, se nesoustředí pouze na Spojené 

státy americké (Lanjouw a Schankerman 1999), ale také, a to především, se snaží zkoumat 

dopady reforem (v oblasti duševního vlastnictví) na dostupnost nových léků 

v rozvojových zemích (Lanjouw 2005). Nová pravidla v rámci WTO a TRIPS 

(viz předchozí kapitola) v nich přinesla v 80. letech 20. století zpřísnění ochrany 

duševního vlastnictví. 

Ostatní studie, které se zabývají pouze vybranými odvětvími, jsou kromě software a léčiv 

zaměřeny také na oblast nanotechnologií (Fiedler a Welpe 2010), elektroniku (Lanjouw 

a Schankerman 1999; Hall a Ziedonis 2001), biotechnologie (Lerner 1995), zemědělství 

(Léger 2004; Mulik a Crespi 2011) chemii a strojírenství (Teece 1977; Lanjouw 

a Schankerman 1999). Blíže o odvětvích v jednotlivých studiích viz příloha č. 2. 

ad (iv) - Okruh zkoumaných zemí 

Je-li studie zaměřena pouze na jednu ekonomiku, je jí v drtivé většině ekonomika USA. 

Obecně lze ale říci, že studie, které jsou zaměřeny výhradně na jednu ekonomiku, 

se v prestižní odborné literatuře vyskytují méně. Studie, které zkoumají větší okruh zemí 

lze v zásadě rozdělit do dvou kategorií. V první z nich jsou jevy, související s ochranou 

duševního vlastnictví, zkoumány v rámci jednotlivých ekonomik a větší počet zemí je 

využit buď k verifikaci sledovaného jevu, případně ke komparaci onoho jevu v rámci 

zkoumané skupiny zemí. Ve druhé kategorii jsou pak studie, které zkoumají vazby mezi 

jednotlivými ekonomikami. Především se jedná o vztahy mezi vyspělými ekonomikami, 

ve kterých moderní systém ochrany práv duševního vlastnictví funguje již dlouho 

a ekonomikami, které prvky moderní ochrany práv duševního vlastnictví převzaly teprve 

nedávno. Předmětem zkoumání je pak především vliv ochrany duševního vlastnictví na 

mezinárodní transfer technologií, kterým ochrana duševního vlastnictví přísluší. 

Lanjouw a Cockburn (2000) se zaměřují zejména na zvýšení dostupnosti antimalarik 

a kromě dat Světové zdravotnické organizace (WHO) a patentových databází využívají 

také rozhovory se zástupci reprezentativního vzorku farmaceutických firem. Lanjouw 
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(2005) se soustředí především na uvedení nových léků na trh a na rychlost následné difuze 

do rozvojových zemí. Qian (2007) si ve svém článku klade otázku, zda zvýšená ochrana 

práv duševního vlastnictví stimuluje výzkum nových léčiv; svůj výzkum provádí 

na vzorku 26 zemí.  

Zkoumání mezinárodního transferu technologií a znalostí, a také vlivu ochrany práv 

duševního vlastnictví na něj, není zaměřeno pouze na farmaceutický průmysl. Z dalších 

odvětví lze zmínit například zemědělství. Léger (2004) zkoumá vliv zavedení ochrany 

některých odrůd kukuřice na ekonomickou situaci mexických farmářů. Lo (2004) 

se zaměřuje na technologické spillovery do Taiwanu. Většina studií, které zkoumají 

dopad posílení ochrany duševního vlastnictví na inovační aktivitu v rozvíjejících 

se ekonomikách, se soustředí na větší skupiny zemí a také na více odvětví. 

ad (v) - Použité ukazatele 

V předchozích oddílech textu je naznačeno, že empirické studie ekonomických aspektů 

ochrany duševního vlastnictví jsou rozmanité. Tato rozmanitost je zachována také v rámci 

ukazatelů použitých ke kvantifikaci zkoumaných jevů. S určitou dávkou zjednodušení, 

lze použité ukazatele rozdělit do tří kategorií. První kategorie ukazatelů je tvořena těmi, 

pomocí nichž je posuzován stupeň ochrany práv duševního vlastnictví. Ve druhé kategorii 

jsou zahrnuty ukazatele, které slouží ke kvantifikaci rozsahu inovační aktivity.  

Třetí kategorie indikátorů se vyskytuje pouze v některých studiích. Jedná se o ostatní 

ukazatele, s jejichž pomocí se autoři studií snaží oddělit vliv ochrany duševního 

vlastnictví od dalších faktorů, které mohou ovlivňovat rozsah inovační aktivity (například 

výše výdajů na vědu a výzkum, počet zaměstnanců, odvětví ve kterém firma působí, 

rozsah aktivního využití patentů, počet poskytnutých licencí, atd.). Ukazatele první 

a druhé kategorie jsou popsány dále v textu.  

1. Stupeň ochrany duševního vlastnictví je v mikroekonomických studiích zkoumán 

například dotazníkovým šetřením, či řízenými rozhovory na úrovni jednotlivých firem 

(Mann 2005). Je zjišťováno, zda dotazované subjekty možnost ochrany duševního 

vlastnictví využívají, zda považují systém ochrany duševního vlastnictví za funkční, 

přínosný, potřebný, atd. (Schwab 2010). 

Na makroekonomické úrovni je rozsah ochrany duševního vlastnictví kvantifikován 

kompozitním, multikriteriálním indexem, který posuzuje dílčí části národní legislativy 

(Ginarte a Park 1997, Park 2008). Ginarte a Park (1997) postihují období 1960–1990 a 
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v pětiletých intervalech hodnotí stupeň ochrany duševního vlastnictví pro 110 zemí. Park 

(2008) na tuto studii navazuje a rozšiřuje okruh hodnocených zemí také o Českou 

republiku, celkem na 122 zemí.  

Další, ve studiích častěji používaný způsob, je posuzování stupně ochrany duševního 

vlastnictví před a po konkrétní legislativní změně, která ochranu duševního vlastnictví 

zpřísňuje. Např. Léger (2004) se zabývá reformou, která na přelomu tisíciletí zavedla 

v Mexiku (mimo jiné) možnost ochrany práv duševního vlastnictví pro některé odrůdy 

zemědělských polodin. 

2. Rozsah inovační aktivity je v analyzovaných studiích zjišťován pomocí specifických 

dotazníkových šetření, ale také s využitím dat patentových a známkových úřadů, 

statistických úřadů a dalších institucí. Indikátory aproximující intenzitu inovační aktivity 

lze rozdělit do dvou skupin. První skupina ukazatelů přímo souvisí s jednotlivými 

ochrannými instrumenty – například počet nově udělených patentů, počet platných 

užitných vzorů, počet platných patentů na jeden milion obyvatel atp. Do druhé skupiny 

ukazatelů, s jejichž využitím je aproximována intenzita inovační aktivity, lze zařadit ty, 

které s ochrannými instrumenty (např. patenty) přímo nesouvisí. 

Z ukazatelů, které nejsou zjištěny na základě dotazníkových šetření, je nejčastěji 

používána souhrnná produktivita faktorů (SPF). Podstata, různé modifikace a nedostatky 

SPF jsou vysvětleny například v Hulten (2000). OECD (2001) popisuje metodiku 

sestavování SPF na základě údajů z národních účtů. Boldrin a Levine (2008) považují 

SPF za vhodný nástroj k aproximaci rozsahu inovační aktivity, který je v souladu 

s makroekonomickou teorií. Otázkám měření souhrnné produktivity faktorů se z českých 

autorů věnuje Klacek (2006). 

Nevýhodou souhrnné produktivity faktorů (jako souhrnného ukazatele inovační aktivity) 

je, že nelze zcela odlišit ty změny inovační aktivity, které jsou způsobeny posílením 

ochrany duševního vlastnictví, a ty změny inovační aktivity, které jsou způsobeny 

ostatními faktory, jež inovační aktivitu také ovlivňují. Nutno zdůraznit, že použití dříve 

zmíněných indikátorů inovační aktivity, které vychází z počtu patentů (apod.), je také 

spjato s určitým úskalím. Toto úskalí spočívá ve skutečnosti, že posílením ochrany 
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duševního vlastnictví může dojít k administrativnímu rozšíření okruhu vynálezů, které 

lze patentovat, což samozřejmě zvyšuje počet platných patentů55.  

Je-li ve studii intenzita inovační aktivity ztotožněna s počtem udělených patentů56, tak 

dochází k jevu označovanému jako patentový paradox. Hall a Ziedonis (2001), 

Coughlin (2007) a Boldrin a Levine (2008) v souvislosti s patentovým paradoxem 

zdůrazňují, že nárůst patentů je některými tvůrci hospodářské politiky mylně 

interpretován jako posílení inovační aktivity. Tento jev považují za obecně rozšířenou 

a zároveň nebezpečnou chybu, která vede k defektním hospodářsko-politickým 

rozhodnutím v oblasti inovační politiky. 

Jejich slova lze potvrdit na příkladu celosvětově respektovaného multikriteriálního 

indexu konkurenceschopnosti sestavovaného Světovým ekonomickým forem (Schwab 

2010). Tento index konkurenceschopnosti je tvořen dvanácti pilíři, přičemž jeden z nich 

má vystihovat inovační aktivitu v dané ekonomice. Počet udělených patentů na jeden 

milion obyvatel je hodnota, na jejímž základě se posuzuje inovační vyspělost ekonomiky 

(pilíř 12). Ukazatel počtu patentů na milion obyvatel tvoří 1/7 indexu inovační vyspělosti. 

Blíže o vztahu ochrany práv duševního vlastnictví a konkurenceschopnosti ekonomiky 

viz Kaštan a Kliková (2013). 

Studie, zaměřené na dřívější období, ve kterém v některých státech nebyl rozvinutý 

moderní systém patentové ochrany, volí alternativní ukazatele inovační aktivity. Kvalitu 

a kvantitu inovačních aktivit měří Moser (2003) pomocí dat z mezinárodních technických 

výstav. Zohledňuje nejen počty exponátů, ale také to, které z nich byly oceněny. 

Netradiční, ale zajímavý způsob aproximace inovační aktivity volí také Scherer (2004). 

Aktivitu skladatelů klasické hudby odhaduje pomocí množství jimi komponované hudby; 

využívá údaje zaznamenané v katalogu „Schwann Opus“, tuto hodnotu považuje 

za analogii k dnes užívaným citačním indexům (Scherer 2004, str. 8). 

Volba indikátorů, s jejichž využitím jsou v empirických studiích aproximovány jednotlivé 

jevy, do značné míry ovlivňuje závěry studií. S jistou mírou zjednodušení lze říci, že je-

                                                 
55 Například novela ochrany duševního vlastnictví, o které píše Léger (2004), umožnila nově přiznat 

patentovou ochranu na některé druhy plodin. Administrativní rozšíření okruhu chráněných předmětů 

způsobilo, že se počet nově udělených patentů zvýšil o počty patentů vztahujících se na tyto plodiny. Těžko 

tento nárůst vykládat pouze tím, že farmáři a šlechtitelé najednou v důsledku posílené ochrany začali více 

a usilovněji šlechtit plodiny, a to vše pouze v důsledku posílení ochrany. Spíše se lze přiklonit k názoru, že 

se pokusili již existující šlechtitelské úsilí ochránit nově nabytými prostředky. 
56 Za další ukazatel s nízkou vypovídací schopností (ve vztahu k inovační aktivitě) je považována výše 

objemu výdajů na Vědu a výzkum. Ať v absolutním, či relativním (ve vztahu k HDP) vyjádření, nedokáže 

tento ukazatel zcela postihnout efektivitu vynaložených prostředků. 
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li intenzita inovační aktivity odhadována s pomocí ukazatelů souvisejících s počty patentů 

apod., tak dochází v souvislosti s posílením ochrany duševního vlastnictví 

k nadhodnocení, což souvisí s výše popsaným patentovým paradoxem.  

ad (vi) - Závěry studií 

Studií, které zkoumají vazby mezi ochranou duševního vlastnictví a jednotlivými 

segmenty hospodářství, není mnoho. Jejich autoři nahlížejí na ochranu práv duševního 

vlastnictví z různých úhlů pohledu. V zásadě se snaží odpovědět na otázku, zda je ochrana 

duševního vlastnictví hospodářsky prospěšná. Po důkladném prozkoumání studií není 

možné říci, že ochrana práv duševního vlastnictví (případně její posílení) hospodářství 

jednoznačně prospívá. Zároveň pouze malá část studií tvrdí, že je tato ochrana 

jednoznačně škodlivá. Nejednoznačné závěry si lze vysvětlit především díky odlišným 

metodám zkoumání, které jsou zmíněny v předchozích částech této subkapitoly. 

Přibližme si stručně závěry vybraných studií v oblasti softwaru, léčiv a mezinárodních 

vazeb. Podle Bessena a Hunta (2007) je nárůst počtu platných softwarových patentů 

způsoben především snahou firem o vybudování vlastního patentového portfolia, nelze 

jej jednoznačně přisoudit zvýšení objemu nově investovaných prostředků či nárůstu 

produktivity výdajů na vědu a výzkum. Zároveň autoři zmíněné studie poukazují na to, 

že náklady na získání softwarového patentu v čase klesají (vyjádřeno v relaci k nákladům 

na získání patentu v jiných oblastech vědy a techniky) a sklon k patentování vynálezů 

v odvětví se naopak dlouhodobě zvyšuje. Příznivou zprávou je, že rostoucí počet patentů 

nezvyšuje míru sporů mezi softwarovými firmami (Graham a Vishnubhakat 2013) a ani 

nepotlačuje inovační činnost malých softwarových firem (Mann 2005). 

Při zkoumání dopadů ochrany duševního vlastnictví na dostupnost léčiv dochází Lanjouw 

(2005) a Lanjouw a Cockburn (2000) k závěru, že nelze jednoznačně říci, že silnější 

ochrana duševního vlastnictví v rozvojových zemích vede k v nich vyšší dostupnosti léků. 

Jsou přesvědčeni o tom, že úlohu práv duševního vlastnictví je nutné vnímat v kontextu 

institucí zaměřených primárně na rozvojovou pomoc. Lanjouw (2005) zdůrazňuje 

rozdílné krátkodobé a dlouhodobé efekty zvýšené ochrany duševního vlastnictví a tvrdí, 

že pozdější dostupnost léků v některých zemích je vyvážena tím, že jsou tyto léky vůbec 

vynalézány. Vývoj nových antimalarik však nelze přisuzovat pouze zvýšené ochraně práv 

duševního vlastnictví. Qian (2007) dokonce upozorňuje (podobně činí v teoretické rovině 

Acemoglu a Akcigit 2012), že existuje optimální úroveň ochrany a je-li ochrana 

ve skutečnosti přísnější, tak dochází k negativním jevům.  
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Lerner (2002) a Léger (2004) zkoumají, jak implementace přísnější ochrany práv 

duševního vlastnictví v jedné zemi ovlivní její ekonomické vazby k zemi, ve které již 

ochrana duševního vlastnictví byla implementována dávno. Dochází k závěru, že posílení 

patentové ochrany má pouze několik málo pozitivních efektů na subjekty v zemi, která 

podstupuje změnu ochrany duševního vlastnictví. Naopak Kanwar a Evenson (2003) 

tvrdí, že posílení ochrany práv duševního vlastnictví podněcuje inovační aktivitu v dané 

zemi.  

Odlišně vnímají potřebnost patentů firmy v USA a Japonsku. Japonské technologické 

firmy považují patenty za důležitou součást svého podnikání, zatímco firmy v USA 

se spoléhají spíše na utajení informací (Cohen et al. 2002). Touto problematikou se 

zabývají i další empirické statě; ty jsou shrnuty v přehledových studiích (Lanjouw 

a Lerner 1997, Mazzoleni a Nelson 1998, Gallini 2002 a Boldrin a Levine 2008, 2013).  

Zatímco Lanjow a Lerner (1997) se zabývají problematikou řešení patentových sporů, 

další ze zmíněných review hodnotí spíše dopad práv duševního vlastnictví na inovační 

aktivitu. Mazzoleni a Nelson (1998) a Gallini (2002) se shodují, že patent nelze považovat 

za univerzálně vhodný nástroj k podnícení inovací, a že zvýšení patentové ochrany nelze 

hodnotit jednoznačně pozitivně. Mazzoleni a Nelson dokonce tvrdí, že světová 

ekonomika nebude z posílení patentové ochrany v globálním měřítku nijak profitovat. 

Boldrin a Levine (2013) mají poněkud vyhraněnější názory a označují silnou patentovou 

ochranu za příčinu omezení inovací s mnoha vedlejšími negativními jevy. 

Po pečlivém prozkoumání empirických studií, se lze ztotožnit s názorem, že nejvíce jsou 

závěry studie ovlivněny zvoleným indikátorem intenzity inovační aktivity. Dále jsou 

závěry studií ovlivněny způsobem, kterým je od tohoto indikátoru odfiltrován vliv 

ostatních faktorů (ukazatele třetí kategorie), tak aby mohl být zkoumán pouze dopad 

vyvolaný změnou v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví. Závěry studií, v nichž je 

jako indikátor intenzity inovační aktivity použit počet patentů (případně podobný 

ukazatel) jsou více pozitivní, než závěry studií, které jako indikátor volí souhrnnou 

produktivitu faktorů.  

Častěji se lze setkat s tvrzením, že ochrana práv duševního vlastnictví inovační aktivitu 

neutlumuje, než s tvrzením, že ochrana práv duševního vlastnictví inovační aktivitu 

podněcuje. Studie také častěji identifikují konkrétní skupinu, která z posílení ochrany 

duševního vlastnictví profituje. Prokázat jednoznačný prospěch pro hospodářství jako 

celek se nedaří. Závěry studií, které indikují posílení inovační aktivity prostřednictvím 
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počtu platných/nově udělených patentů lze rozporovat s poukazem na výše zmíněný 

patentový paradox. 

3.4 Dílčí shrnutí 

V této kapitole jsou prezentovány teoretické i empirické přístupy k ekonomickým 

dopadům ochrany práv duševního vlastnictví. V teoretické rovině je k problematice 

přistupováno nejprve pomocí jednoduchého modelu s institucionální a technologickou 

bariérou. Dále je uvažována situace, ve které jsou také inovátoři omezeni různými 

formami ochrany duševního vlastnictví. Zatímco jednoduchý model připouští 

prospěšnost ochrany duševního vlastnictví a v podstatě se stává zdrojem argumentů těch, 

kteří prosazují posílení práv duševního vlastnictví, tak rozšířené pojetí modelu zdůrazňuje 

především negativní důsledky posílené ochrany duševního vlastnictví v podobě 

patentového zaplevelení.  

Dále jsou v teoretické rovině vysvětleny příčiny obranného shromažďování patentů 

a důvody vzniku patentových zprostředkovatelů. Ve třetí subkapitole jsou uvedeny studie, 

které se ekonomickým dopadům ochrany duševního vlastnictví věnují ve více rovinách. 

Nelze říci, že empirické studie prokázaly jednoznačné závěry o prospěšnosti, 

či škodlivosti ochrany práv duševního vlastnictví vzhledem k inovační aktivitě.  

Efekty různých forem ochrany se liší napříč odvětvími hospodářství. Ve vztahu k cíli 

práce lze říci, že ochrana duševního vlastnictví je pro původce žádoucí především 

v odvětvích, která nejsou silně patentově zaplevelena, případně pro ty původce, kteří mají 

silné patentové portfolio. Na ostatní aktéry v systému ochrany práv duševního vlastnictví 

dopadá ochrana ambivalentně.  

Pozitivní efekty spočívají například ve snížení nejistoty ohledně kvality nakupovaných 

produktů a služeb (ochranné známky). Spotřebitel tak ocení, že v některých případech je 

investováno do výzkumu oblastí vědy a techniky, které by bez ochrany duševního 

vlastnictví nebyly v centru zájmu badatelů (například zvýšené úsilí při výzkumu 

antimalarik, ochrana léčiv).  

Technologické spillovery z rozvinutých do rozvojových zemí lze také částečně přičíst 

posílené ochraně duševního vlastnictví. Negativní jevy pro spotřebitele spočívají zejména 

ve vyšší ceně produktů a služeb, na které jsou práva duševního vlastnictví vázána. 
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Zároveň může být vývoj a pokrok v některých odvětvích s vysokou koncentrací patentů 

zpomalován. 

Z empirických výzkumů vyplývá, že tvůrci předmětů duševního vlastnictví se spoléhají 

také na jiné způsoby apropriace příjmů za účelem pokrytí nákladů, vynaložených na 

tvorbu nehmotných statků. Potřebnost ochrany duševního vlastnictví k podnícení tvůrčí 

činnosti souvisí také s mírou prostupnosti technologické hranice. V některých odvětvích 

je pro vynálezce obtížné chránit svůj vynález alternativními způsoby, a tak je pro ně 

ochrana prostřednictvím práv duševního vlastnictví žádoucí. V jiných případech může 

inovátor svůj vynález chránit před neoprávněným užitím efektivně, a tak k podnícení jeho 

inovační aktivity není ochrana duševního vlastnictví potřebná.  
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4 Ochrana duševního vlastnictví a její vliv na inovační 
aktivitu v České republice 

Cílem předkládané dizertační práce je posoudit vztah mezi ochranou duševního 

vlastnictví a inovační aktivitou. V předchozích částech práce jsou vymezeny zákonné 

možnosti ochrany duševního vlastnictví v České republice. V teoretické části je zjištěno, 

že dopady ochrany duševního vlastnictví na inovační aktivitu mohou být ambivalentní. 

Také na základě rešerše empirické literatury nelze hovořit o jednoznačně pozitivním vlivu 

zvyšující se ochrany duševního vlastnictví na intenzitu inovační aktivity. 

V této části práce je posuzován vliv ochrany duševního vlastnictví na inovační aktivitu 

v České republice. Tento vliv je hodnocen pomocí korelační a regresní analýzy. 

V následujících dvou podkapitolách 4.1 a 4.2 jsou uvedeny ukazatele, s jejichž pomocí 

lze sledované jevy kvantifikovat. Podkapitola 4.3 je věnována zkoumání možných 

závislostí mezi těmito ukazateli. 

V předchozích částech práce je vysvětleno, že potřebnost ochrany duševního vlastnictví 

se může lišit napříč různými oblastmi ekonomických aktivit. Pro účely této práce je 

rozsah ochrany sledován na úrovni České republiky, a podrobněji pak na úrovni 

jednotlivých institucionálních sektorů, jednotlivých odvětví ekonomické činnosti NACE, 

a jednotlivých oblastí dle mezinárodní patentové klasifikace. Při nahlížení 

na hospodářské procesy probíhající v České republice je dominantním pohled 

odvětvový57. 

  

                                                 
57 Hlavním důvodem je dostupnost dat, která je při tomto způsobu nahlížení na hospodářství vyšší, než při 

nahlížení dle Mezinárodního patentového třízení (MPT). 
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4.1 Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice 
a možnosti jejího měření 

V této části je posouzena struktura průmyslového vlastnictví v České republice. 

Průmyslové vlastnictví je podmnožinou duševního vlastnictví (blíže viz kapitola 2), 

v následujícím textu jsou tyto pojmy, za účelem zjednodušení, ztotožněny. Ochrana, 

respektive její rozsah, je pro účely této práce posuzována hned z několik hledisek – 

pomocí různých ukazatelů. Každému z nich je věnována samostatná podkapitola.  

Ochrana duševního vlastnictví je nejprve vyjádřena s použitím údajů národního 

účetnictví. V rámci nefinančních aktiv totiž existují kategorie, které zobrazují hodnotu 

nehmotných aktiv – duševního vlastnictví. Dále je o ochraně duševního vlastnictví 

v České republice usuzováno na základě údajů ÚPV, údajů o patentech, užitných vzorech 

a ochranných známkách. Samostatná část je věnována alternativním ukazatelům, které 

vyjadřují rozsah ochrany duševního vlastnictví, těmito ukazateli jsou Parkův index 

a index publikovaný Světovým ekonomickým fórem. S ochranou duševního vlastnictví 

bezesporu souvisí také výše poplatků, které musí být za účelem získání ochrany 

vynaloženy. V přechozích částech práce jsou zachyceny aspekty mezinárodních 

transakcí, souvisejících s ochranou duševního vlastnictví. Tyto transakce jsou v práci 

zkoumány s využitím údajů technologické platební bilance.   

4.1.1 Nehmotná nefinanční aktiva 

Celkové bohatství národního hospodářství je tvořeno veškerými aktivy, která jsou 

ve vlastnictví rezidentů dané ekonomiky. V České republice je, stejně jako v ostatních 

členských státech Evropské unie, ke sledování ekonomického bohatství používán koncept 

národního účetnictví dle metodiky ESA 199558 (Eurostat 1995). V podstatě se jedná 

o rozšířenou verzi metodiky SNA 1993, která je národními statistickými úřady 

jednotlivých států aplikována v souvislosti s jejich členstvím v OSN (Hronová et al. 

2009).  

Rezidentské subjekty národního hospodářství jsou rozděleny do pěti institucionálních 

sektorů59, které sdružují institucionální jednotky podle jejich hlavní ekonomické aktivity. 

V celé práci je použita standardní klasifikace a značení sektorů: S.1 – Národní 

hospodářství celkem; S.11 – Sektor nefinančních podniků; S.12 – Sektor finančních 

                                                 
58 V současné době jsou postupně národními statistickými úřady ve spolupráci s Evropským statistickým 

úřadem implementovány standardy ESA 2010. Tento proces však nebyl završen. Údaje z ČSÚ použité 

v této dizertační práci vycházejí z metodiky ESA 1995. 
59 Sektory mohou být dále členěny do sub-sektorů. 
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institucí; S.13 – Sektor vládních institucí; S.14 – Sektor domácností; S.15 – Sektor 

neziskových institucí sloužících domácnostem (NISD). Druhý způsob rozdělení 

národního hospodářství do menších celků je pomocí klasifikace NACE. Tato klasifikace 

je standartní klasifikací ekonomických činností, která nahradila dříve užívaný standard 

OKEČ.   

Veškerá aktiva lze rozdělit na finanční aktiva (AF) a nefinanční aktiva (AN). Tyto obecné 

skupiny aktiv jsou dále kategorizovány dle jejich vlastností. Při rozřazení aktiv 

do jednotlivých skupin a jejich označení je uplatněn princip hierarchické struktury. 

Kompletní strom aktiv je značně členitý, a bylo by obtížné jej v této práci prezentovat, 

zároveň je dokonale popsán v již zmíněné metodice (Eurostat 1995). Pro účely práce 

je v tabulce 4.1 znázorněna hierarchická struktura aktiv s důrazem na nehmotná aktiva. 

Tab. 4.1 Hierarchická struktura aktiv s důrazem na nehmotná aktiva 
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Hmotná fixní aktiva (AN.111) 

Nehmotná 
fixní aktiva 
(AN.112) 

Geologický průzkum (AN.1121) 

Počítačové programové vybavení (AN.1122) 

Původní kulturní a umělecká díla (AN.1123) 

Ostatní nehmotná fixní aktiva (AN.1129) 

Zásoby (AN.12) 

Cennosti (AN.13) 
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) Hmotná nevyráběná aktiva (AN.21) 

Nehmotná 
nevyráběná 

aktiva 
(AN.22) 

Patenty (AN.221) 

Nájemní a jiné smlouvy o převodu (AN.222) 

Nakoupené renomé (goodwill) (AN.223) 

Nehmotná nevyráběná aktiva jinde neuvedená (AN.229) 
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) Měnové zlato a SDR (AF.1) 

Oběživo a vklady (AF.2) 

Cenné papíry jiné než účasti (AF.3) 

Půjčky (AF.4) 

Účasti (AF.5) 

Pojistné technické rezervy (AF.6) 

Ostatní pohledávky (AF.7) 

Poznámka: kód v závorce koresponduje s označením v databázi národních účtů. 
Zdroj: vlastní zpracování na základě Eurostat (1995) 

Strukturu aktiv lze v jednom okamžiku sledovat jak z pohledu jednotlivých 

institucionálních sektorů, jednotlivých odvětví, tak z pohledu jednotlivých typů aktiv. 

Porovnáním struktury v různých časových obdobích lze sledovat trendy v jejím vývoji. 

Strukturu lze zobrazit jako podíl jednotlivých dílčích prvků na celku. Využitím 

poměrových ukazatelů odpadá nutnost zohlednit změny cenové hladiny. Průměrnou 
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hodnotu podílu za sledované období je vhodné doplnit dalšími ukazateli, například 

mediánem, případně variačním koeficientem60. Stabilitu sledované struktury lze hodnotit 

s využitím těchto ukazatelů. Strukturu lze považovat za stabilnější, čím nižší je hodnota 

variačního koeficientu, případně čím nižší je absolutní hodnota rozdílu mezi průměrem 

a mediánem. 

Ke konci61 roku 2012 byla celková hodnota aktiv v České republice 38 596,5 mld. Kč, 

což je přibližně desetinásobek HDP vyprodukovaného ve stejném roce. Nefinanční aktiva 

tvoří více než polovinu celkového bohatství. Podíl hodnoty nefinančních aktiv na celkové 

hodnotě aktiv v období 1993 až 2012 mírně klesl. A to i přesto, že reálný objem 

nefinančních aktiv se ve sledovaném období zvyšoval v průměru o 2,23 % ročně. 

Z následující tabulky 4.2 lze usoudit, že struktura celkového bohatství se z pohledu 

jednotlivých sektorů v období 1993–2012 příliš nezměnila. Největší část bohatství České 

republiky je vlastněna institucionálním sektorem nefinančních podniků (S.11), tento 

sektor vlastní necelých 40 % veškerých aktiv. Podíl hodnoty aktiv ve vlastnictví sektoru 

vládních institucí (S.13) na celkové hodnotě aktiv dlouhodobě klesá, v roce 2012 vlastnil 

necelých 20 %. Tento pokles je především ve prospěch sektorů finančních institucí (S.12) 

a domácností (S.14). Sektor neziskových institucí sloužících domácnostem (NISD, S.15) 

vlastní méně než 1 % veškerých aktiv. 

                                                 
60 Variační koeficient je podíl směrodatné odchylky a průměru hodnot. Blíže o ukazatelích variability 

Kaštan (2012). 
61 Veškeré stavové údaje prezentované v této subkapitole jsou získány z konečných rozvahových účtů. 
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Tab. 4.2 Podíl hodnoty veškerých aktiv vlastněných jednotlivými institucionálními 
sektory na celkové hodnotě aktiv v držení rezidentů ČR (%, 1993-2012) 

Institucionální 
sektor 

1993 2012 průměr medián 
variační 

koeficient 

Nefinanční 
podniky 

33,5 37,8 37,2 37,7 0,04 

Finanční 
instituce 

15,1 19,1 17,0 16,8 0,06 

Vládní instituce 31,1 19,9 24,3 23,6 0,12 

Domácnosti 19,8 22,6 21,1 20,9 0,04 

NISD 0,5 0,6 0,4 0,4 0,08 

Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ČSÚ (2013) 

Sektorový pohled 

Nehmotná aktiva jsou součástí nefinančních aktiv. Nefinanční aktiva však zaujímají 

odlišnou úlohu v jednotlivých institucionálních sektorech národního hospodářství. Patrně 

není překvapením, že v sektoru finančních institucí dominují finanční aktiva nad 

nefinančními. Představují přibližně 95 % celkového majetku finančních institucí. 

Následující graf zobrazuje, že úloha nefinančních aktiv je mnohem podstatnější 

v ostatních institucionálních sektorech. Data prezentovaná v grafu udávají průměrné 

hodnoty za období 1993–2012. 

Obr. 4.1 Struktura bohatství v ČR z pohledu jednotlivých institucionálních sektorů ČR 
(průměr za období 1993-2012) 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat ČSÚ (2013) 
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Nehmotná aktiva, která jsou součástí nefinančních aktiv, lze rozdělit do dvou hlavních 

skupin (i) nehmotná fixní aktiva (AN.112) a (ii) nehmotná nevyráběná aktiva (AN.2). 

Do první skupiny spadají geologické průzkumy, software, zábavní, literární, 

nebo umělecké originály, ale také ostatní nehmotná fixní aktiva.  

Způsob oceňování těchto nehmotných aktiv je definován v manuálu ESA (Eurostat 1995, 

str. 189 a následující). Jejich hodnota je udávána v běžných cenách, pokud se s těmito 

aktivy obchoduje na trhu, v opačném případě je odhadována. Hodnota odhadnutá 

v jednom roce se může od hodnoty získané na základě uskutečněné transakce (ocenění 

v běžných cenách) značně lišit, tím lze vysvětlit některé výkyvy hodnot na sektorových 

účtech domácností a NISD. Jednotky, spadající do těchto sektorů, vlastní pouze malé 

množství nehmotných aktiv, a tak odlišné metody ocenění mohou způsobit značné 

relativní výkyvy v rámci nehmotných aktiv. 

Vývoj hodnoty a podílu nehmotných aktiv na celkové hodnotě nefinančních aktiv v České 

republice je zobrazen v následujícím grafu (obr. 4.2). Od vstupu České republiky 

do Evropské unie v roce 2004 je patrný značný nárůst hodnoty (uváděný v běžných 

cenách), ale také podílu. K dramatickému nárůstu ze 100 mld. Kč v roce 2004 na více než 

250 mld. Kč v roce 2006 přispěl nejvíce sektor nefinančních podniků (S.11), ve kterém 

došlo k nárůstu ze 79 mld. Kč na 153 mld. Kč. Reálná hodnota nehmotných aktiv v tomto 

sektoru neustále stoupá. Významný příspěvek k růstu celkové hodnoty nehmotných aktiv 

v národním hospodářství České republiky byl zaznamenán také ze strany sektoru vládních 

institucí (S.13). V tomto sektoru se hodnota zvýšila z 5 mld. Kč v roce 2004 na 81 mld. Kč 

v roce 2006. V tomto případě pravděpodobně sehrály důležitou úlohu výše zmíněné 

rozdílné přístupy k oceňování aktiv. 
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Obr. 4.2 Vývoj nehmotných aktiv v držení rezidentů ČR (1993–2012, běžné ceny) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat ČSÚ (2013) 

Při pohledu na národní hospodářství České republiky jako celek lze tvrdit, že více než 50 

% všech nehmotných aktiv představuje kategorie nehmotných nevyráběných aktiv 

(AN.22), tedy ta kategorie, která mimo jiné zahrnuje patenty a goodwill. Do roku 2004 

(včetně), nezaujímala tato kategorie podstatnou úlohu – tvořila méně než 10 % všech 

nehmotných aktiv v ČR. Dále lze na úrovni národního hospodářství sledovat mírný, 

ale stabilní nárůst hodnoty softwaru. Tyto trendy na úrovni národního hospodářství odráží 

vývoj v sektoru nefinančních podniků (S.11), který vlastní dominantní část nehmotných 

aktiv.  

Počítačové programové vybavení zaujímá významnou pozici v sektoru finančních 

institucí (S.12). Naopak v sektoru domácností (S.14) jeho hodnota již několik let 

pozvolna klesá. Lze se domnívat, že důvodem je pokles cen softwarových produktů, 

nikoli snížení počtu v domácnostech legálně užívaného softwaru. Ke konci roku 2012 

byla hodnota softwaru vlastněného domácnostmi mírně přes 10 % z celkové hodnoty jimi 

vlastněných nehmotných aktiv (ve výši 3 mld. Kč). V rámci domácnosti tvoří 

nejvýznamnější část skupina aktiv zahrnujících původní kulturní a umělecká díla 

(AN.1123) a další nehmotná fixní aktiva (AN.112).  

Na následujícím grafu (obr. 4.3) je zobrazena struktura nehmotných nefinančních aktiv 

z pohledu tří výše zmíněných kategorií aktiv a z pohledu všech institucionálních sektorů 

ke konci roku 2012. Podrobnější data o hodnotách nehmotných aktiv za jednotlivé sektory 

za období 1993–2012 jsou uvedena v příloze 3. 

103

263

0

50

100

150

200

250

300

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Podíl nehmotných aktiv na nefinančních aktivech (%, levá osa)

Nehmotná aktiva (mld. Kč, pravá osa)



 

~ 86 ~ 

Obr. 4.3 Struktura nehmotných nefinančních aktiv v ČR z pohledu jednotlivých 
institucionálních sektorů (2012, mld. Kč) 

 
Pozn.: AN.1122 počítačové programové vybavení; AN.1121_23_29 Geologický průzkum, 
původní kulturní a umělecká díla a ostatní nehmotná fixní aktiva; AN.22 Nehmotná nevyráběná 
aktiva (patenty, goodwill a další); údaje jsou uvedeny v běžných cenách. 
Zdroj: vlastní zpracování na základě tabulek nefinančních aktiv ČSÚ (2013) 

Odvětvový pohled 

Struktura nehmotného majetku se však neliší pouze ve vztahu k institucionálním 

sektorům, má svá specifika také z pohledu jednotlivých odvětví národního hospodářství. 

Nehmotná nefinanční aktiva jsou shromažďována a publikována za jednotlivé sekce 

NACE, podrobnější členění dle jednotlivých oddílů, skupin a tříd není dostupné. Hodnoty 

aktiv jsou udávány v běžných reprodukčních cenách daného roku, a data prezentovaná 

v další části textu jsou vypočtena na základě stavů čistého fixního kapitálu ke konci 

daného roku (jako zdroj dat jsou využity především konečné rozvahové účty a na ně 

navazující tabulky nefinančních aktiv). 

Připomeňme, že podíl hodnoty nehmotných fixních aktiv (AN.112) na celkové hodnotě 

fixních aktiv (AN.11) se v celém národním hospodářství pohybuje okolo 0,66 %, přičemž 

nejvyšší podíl (přes 5 %) můžeme zaznamenat v sektoru finančních institucí. Z hlediska 

odvětvové klasifikace ekonomických činností je definováno celkem 21 sekcí62. Ve vztahu 

                                                 
62 Hodnoty jsou publikovány pouze v 19 z 21 sekcí. V sekcích T - Činnosti domácností jako zaměstnavatelů 

a producentů pro vlastní potřebu a U - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů nejsou data 

zaznamenávána. 
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k průměrného podílu nehmotných fixních aktiv (AN.112) na hodnotě veškerých fixních 

aktiv (AN.11) za NH lze odvětvové sekce rozdělit na ty, ve kterých je zastoupení 

nehmotných aktiv nad průměrem NH a na ostatní. V následující tabulce jsou zobrazeny 

ty sekce ekonomických činností, u kterých jsou nehmotná nefinanční fixní aktiva 

zastoupena nadprůměrně. 

Tab. 4.3 Nehmotná nefinanční fixní aktiva z pohledu jednotlivých odvětví (ČR, 1993-2011) 

Pozn.: AN.112/AN.11 (1993-2012) - průměrná hodnota podílu nehmotných fixních aktiv 
na hodnotě fixních aktiv v období let 1993-2012, udávaná v %. 
PTR - průměrné tempo růstu hodnoty AN.112/AN.11 v letech uvedených v závorce. 
Pokles či nárůst variability je zhodnocen na základě porovnání absolutní variability v období 
v letech 1993-2000 a 2001-2012. Šipka dolů znázorňuje pokles variability. 
Zdroj: vlastní zpracování na základě tabulek nefinančních aktiv ČSÚ (2013) 

Ve sledovaném období let 1993–2012 zastoupení nehmotných fixních aktiv klesalo 

u všech sekcí kromě sekce K – Peněžnictví a pojišťovnictví. Sloupec PTR (2000–2012) 

udává průměrné tempo růstu v období posledních let. Nárůst podílu nehmotných fixních 

aktiv je patrný u informačních a komunikačních činností (J), peněžnictví a pojišťovnictví 

(K), profesních, vědeckých a technických činnosti (M) a v oblasti těžby a dobývání (B). 

Ve stavebnictví (F) dochází dlouhodobě k poklesu podílu nehmotných fixních aktiv na 

celkové hodnotě fixních aktiv. 

Z pohledu variability ukazatelů můžeme vysledovat postupné ustálení struktury 

nehmotných fixních aktiv ve vztahu k fixním aktivům. Relativní variabilita měřená 

variačním koeficientem je nízká u všech sledovaných sekcí. Nejvyšší relativní variabilita 

byla zaznamenána v sekci profesních, vědeckých a technických činností (M), a to 0,74. 

Nejvyšší absolutní variabilita63 byla zaznamenána v sekci informačních a komunikačních 

činnosti (J). V sekcích, ve kterých jsou nehmotná fixní aktiva zastoupena nadprůměrně, 

docházelo až na stavebnictví (F) a pojišťovnictví (K) ke snižování rozptylu. 

                                                 
63 Měřena pomoci ukazatele rozptylu i směrodatné odchylky.  

Sekce NACE
AN.112/AN.11 

(1993-2012)

PTR (1993-

2012)

PTR (2000-

2012)
Variabilita

CELKEM 0,66 -1,70 0,98

J Informační a komunikační činnosti 10,42 -3,66 5,16

F Stavebnictví 5,16 -12,90 -16,71

K Peněžnictví a pojišťovnictví 5,03 1,50 1,74

M Profesní, vědecké a technické činnosti 3,32 -6,69 5,49

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2,76 -6,99 -3,83

B Těžba a dobývání 2,00 -4,34 3,49

N Administrativní a podpůrné činnosti 1,65 -2,46 -1,71
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V rámci struktury nehmotných fixních aktiv lze sledovat počítačové programové 

vybavení a ostatní nehmotná fixní aktiva. Ve dvou ze sedmi sekcí, ve kterých jsou 

nehmotná fixní aktiva zastoupena nadprůměrně (viz tab. 4.3), tvoří software 100 % 

hodnoty všech nehmotných fixních aktiv. Těmito sekcemi jsou peněžnictví 

a pojišťovnictví (K) a administrativní a podpůrné činnosti (N). Podíl počítačového 

programového vybavení na celkové hodnotě nehmotných fixních aktiv je dále vysoký 

u sekce informačních a komunikačních činností (J) a profesních, vědeckých a technických 

činnostech (M). Jejich průměrná hodnota ve sledovaném období je 38 % (J) a 36 % (M). 

V obou případech však docházelo k odlišnému vývoji.  

V sekci profesních, vědeckých a technických činností (M) rostl podíl softwaru od roku 

1993 (v té době činil méně než 5 %) až na 88 % v roce 2004, od té doby postupně klesá 

a to až na hodnotu pod 30 % v roce 2012. V sekci informačních a komunikačních činností 

(J) byl v roce 1993 podíl softwaru také velice nízký (přibližně 2 %). Z této hodnoty rostl 

až do roku 2000 (na 64 %), od té doby došlo k poklesu, kdy v roce 2008 došlo k dosažení 

lokálního minima (41 %) a od té doby se podíl softwaru zvyšuje až na 48 % v roce 2012.  

U sekce stavebních činností, kulturních, zábavních a rekreačních činností a těžby 

a dobývání je podíl hodnoty softwaru na hodnotě nehmotných fixních aktiv mnohem 

nižší, ve všech třech případech se průměr za sledované období blíží k 10 %. V sekci B je 

průměrné tempo růstu podílu hodnoty softwaru na hodnotě nehmotných fixních aktiv 

mírně klesající (- 3,5 % v období 1993–2012), zatímco v R mírně rostoucí (+ 6,5 % 

ve stejném období). V sekci F je vývoj zcela odlišný – do roku 2006 došlo pouze 

k mírnému nárůstu hodnoty a to na 6 % (z původních 3 %). Od roku 2006 se hodnota 

zvýšila až na více než 36 % v roce 2012. Tento dramatický nárůst byl způsoben nejen 

vzrůstem absolutní hodnoty počítačového programového vybavení, ale současně také 

poklesem celkové hodnoty nehmotných fixních aktiv.  

Sekce NACE, u kterých je poměr mezi hodnotou nehmotných fixních aktiv a fixních aktiv 

celkem nižší než je průměr v NH, mají výrazně vyšší podíl softwarového vybavení na 

celkové hodnotě nehmotných fixních aktiv. Podíl počítačového programového vybavení 

se ve sledovaném období zvyšoval. V tabulce 4.4 je zobrazen podíl software 

na nehmotných fixních aktivech v roce 1993, 2000 a 2012. Údaje jsou zobrazeny pro 

sekce NACE, ve kterých je hodnota nehmotných fixních aktiv ve vztahu k fixním aktivům 

podprůměrná. 
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Tab. 4.4 Podíl software na nehmotných fixních aktivech v jednotlivých odvětvích ČR 

Sekce NACE 
AN.1122/AN.112 (v %) 

1993 2000 2012 

CELKEM 21 61 68 

O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 38 90 99 

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 
vzduchu 53 76 100 

E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, 
odpady a sanacemi 61 77 99 

Q Zdravotní a sociální péče 90 96 100 

C Zpracovatelský průmysl 99 100 100 

A Zemědělství, lesnictví a rybářství 100 100 100 

G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových 
vozidel 100 100 100 

H Doprava a skladování 100 96 100 

I Ubytování, stravování a pohostinství 100 99 100 

L Činnosti v oblasti nemovitostí 100 100 100 

P Vzdělávání 100 97 100 

S Ostatní činnosti 100 100 100 

Pozn.: AN.1122/AN.112 - podíl hodnoty počítačového programového vybavení na celkové 
hodnotě nehmotných fixních aktiv. 
Zdroj: vlastní výpočty na základě údajů z účtů nefinančních aktiv z databáze národních účtů 
ČSÚ (2013) 

Na základě vstupní deskriptivní analýzy nehmotného bohatství České republiky lze 

shrnout několik poznatků. Hodnota nehmotných aktiv v České republice je přibližně 250 

mld. Kč, což představuje 1,5 % hodnoty všech nefinančních aktiv. Z pohledu sektorové 

i odvětvové struktury lze tvrdit, že podíl nehmotných aktiv na celkovém bohatství České 

republiky v období 1993 až 2012 se postupně zvyšoval. Největší objem nehmotných aktiv 

je v sektoru nefinančních podniků. Z pohledu jednotlivých ekonomických činností 

je nehmotnými fixními aktivy vybaveno nejvíce odvětví telekomunikačních činností. 

Úloha software rostla nejen v tomto odvětví, ale také v bankovnictví. Z pohledu 

jednotlivých sektorů je nejzřetelnější rostoucí úloha software v sektoru finančních 

institucí. Naopak v sektoru domácností se hodnota počítačového programového vybavení 

dlouhodobě snižuje. Vysvětlením tohoto trendu může být pokles cen softwaru a zároveň 

dostupnost řady open-source programů. 

Korelace mezi dílčími částmi ekonomiky 

Předchozí text je převážně deskriptivního charakteru a popisuje strukuturu nehmotného 

bohatství české republiky. Hodnota nehmotných nefinančních aktiv je jedním z možných 

aproximátorů rozsahu ochrany duševního vlastnictví. Před jeho dalším využitím je 

vhodné posoudit, zda je možné tento aproximátor použít jako souhrnný indikátor za celé 

hospodářství. Předpokladem tohoto použití je, že vývoj hodnoty nehmotných 

nefinančních aktiv v jednotlivých částech hospodářství je koherentní.  
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V opačném případě, tedy v situaci, kdy vývoj v jednotlivých částech hospodářství 

(institucionální sektory, odvětví) není souběžný, se jako vhodnější jeví využití ukazatele 

pouze na úrovni těchto dílčích částí.  

Další variantou, která připadá v úvahu, je rozdělení hospodářství na dílčí části, v jejichž 

rámci je možné souběh pozorovat. V tomto případě lze ukazatel použít pro každou 

z definovaných dílčích částí.  

Za účelem identifikace dílčích částí byla provedena korelační analýza. V následujícím 

textu jsou popsány klíčové části provedené korelační analýzy. Hlavním výstupem této 

analýzy jsou hodnoty souhrnných ukazatelů uvedených v tabulce 4.7. Hodnoty těchto 

ukazatelů popisují vývoj rozsahu ochrany duševního vlastnictví v těch částech národního 

hospodářství, které jsou vzájemně korelovány. 

Vstupní data a jejich transformace 

Použité údaje jsou extrahovány z databáze ročních národních účtů (především 

z konečných rozvahových účtů a z tabulek nefinančních aktiv). Tato data jsou dostupná 

v běžných cenách, přičemž způsob oceňování nefinančních nehmotných aktiv je dán 

metodikou ESA 1995. Hodnota duševního vlastnictví v běžných cenách se zvyšuje 

se zvyšujícím se významem duševního vlastnictví. Růst hodnoty ochranné známky, 

obchodní značky, nebo patentů vystihuje rostoucí ekonomický dosah těchto ochranných 

prvků64.  

Vstupní údaje 𝑋𝑡
𝑆,𝐴

 jsou uvedeny v běžných cenách v mil. Kč. Jedná se o roční údaje, 

přičemž 𝑡 = 1993, … , 2012. Horní index A určuje typ nehmotného aktiva a S udává 

příslušnou část národního hospodářství.  

S (příslušná část národního hospodářství) nabývá hodnot: 

S.1 národní hospodářství celkem 

S.11 nefinanční podniky 

S.12 finanční instituce 

S.13 vládní instituce 

S.14 domácnosti 

S.15 NISD 

NACE_X národní hospodářství celkem 

NACE_A Zemědělství, lesnictví a rybářství 

NACE_B Těžba a dobývání 

NACE_C Zpracovatelský průmysl 

NACE_D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 

NACE_E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 

                                                 
64 Pro nehmotná nefinanční aktiva nejsou konstruovány samostatné cenové indexy. Očištění od vlivu změny 

cenové hladiny pomocí standartních cenových indexů se však jeví jako nežádoucí. Následující údaje 

vycházejí z hodnot v běžných cenách.  
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NACE_F Stavebnictví 

NACE_G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 

NACE_H Doprava a skladování 

NACE_I Ubytování, stravování a pohostinství 

NACE_J Informační a komunikační činnosti 

NACE_K Peněžnictví a pojišťovnictví 

NACE_L Činnosti v oblasti nemovitostí 

NACE_M Profesní, vědecké a technické činnosti 

NACE_N Administrativní a podpůrné činnosti 

NACE_O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 

NACE_P Vzdělávání 

NACE_Q Zdravotní a sociální péče 

NACE_R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 

NACE_S Ostatní činnosti 

NACE_T Činnosti domácností jako zaměstnavatelů a producentů pro vlastní potřebu 

NACE_U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 

A (typ nehmotného aktiva) nabývá hodnot: 

AN.112 Nehmotná fixní aktiva (k dispozici pro IS i NACE) 

AN.1122 Počítačové programové vybavení (k dispozici pro IS i NACE) 

AN.1121_23_29 Geologický průzkum, původní kulturní a umělecká díla a ostatní nehmotná fixní 

aktiva (k dispozici pro IS i NACE) 

 pozn.: AN.112=AN.1122+AN.1121_23_29 

AN.22 Nehmotná nevyráběná aktiva (k dispozici pouze u IS) v této sekci jsou zahrnuty 

AN.221 – patenty, AN.222 – Nájemní a jiné smlouvy o převodu; AN.223 – 

nakoupené renomé(goodwill); AN.229 – ostatní 

Kombinacemi A s S je získáno 90 datových vektorů. Vstupní matice má 1800 údajů. Před 

výpočtem korelačních koeficientů mezi jednotlivými vektory byly provedeny následující 

transformace dat65; byla provedena diference prvního řádu původních hodnot (4.1) a také 

diference prvního řádu dekadického logaritmu původních hodnot (4.2): 

𝐷𝐼𝐹𝐹(𝑋𝑡
𝑆,𝐴, 1) = 𝑋𝑡

𝑆,𝐴 − 𝑋𝑡−1
𝑆,𝐴  ,   (4.1) 

𝐷𝐼𝐹𝐹(log 𝑋𝑡
𝑆,𝐴, 1) = log 𝑋𝑡

𝑆,𝐴 − log 𝑋𝑡−1
𝑆,𝐴

  (4.2) 

pro 𝑡 = 1994, … , 2012. 

Matice původních hodnot a dvě matice transformovaných hodnot obsahují vektory. 

Každý vektor je nositelem informace o hodnotě určitého typu nehmotného aktiva, 

patřícího příslušné výseči národního hospodářství v období posledních 20 let.  Jednotlivé 

vektory byly podrobeny neparametrickým testům normality, přičemž charakter vstupních 

dat předurčuje, že k testování je nejvhodnější Kolmogorovův-Smirnovův test (K-S)66. 

                                                 
65 Tato transformace byla provedena za účelem odstranění nestacionarity dat. Při výpočtech korelačních 

koeficientů mezi časovými řadami je vhodné použít stacionární řady. 
66 Data byla testována také s pomocí binomického testu. Výsledky se liší pouze mírně a dá se z nich usoudit, 

že K-S test je pro potvrzení normálního rozložení dat ve vektoru přísnější, proto dále budou prezentovány 

pouze výsledky K-S testu. 
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Test byl proveden s pomocí softwaru SPSS na 95 % intervalu spolehlivosti s hladinou 

významnosti 0,05.  

Nulová hypotéza K-S testu předpokládá normální rozložení dat v testovaném vektoru 

a byla potvrzena u většiny z nich. Následující tabulka 4.5 zobrazuje údaje o vektorech, 

u kterých nebylo normální rozložení K-S testem statisticky prokázáno67. V levém sloupci 

tabulky jsou pomocí kombinace S a A označeny jednotlivé vektory. Dané vektory se 

vyskytují v matici původních hodnot, a také v maticích transformovaných hodnot. 

Křížkem v tabulce je označeno, ve které matici byla data pomocí testu shledána jako 

nenormálně rozložená. 

Z pohledu institucionálních sektorů se vzhledem k normalitě dat jako problematické jeví 

hodnoty nehmotných nevyráběných aktiv (AN.22), která zahrnují patenty, goodwill 

a další, zatímco v odvětvovém členění je problematická skupina ostatních nehmotných 

fixních aktiv (AN.1121_23_29), k nimž lze zařadit například umělecká díla68. Nutno 

podotknout, že součet nehmotných nevyráběných aktiv (AN.22) institucionálních sektorů 

domácností a neziskových organizací sloužících domácnostem, je nižší než 1 % hodnoty 

těchto aktiv v hospodářství. Stejně tak hodnota v ostatních nehmotných fixních aktiv 

v odvětvích zdravotní a sociální péče (Q), veřejné správy a obrany (O), pohostinství (I), 

činností v oblasti nemovitostí (L) a v odvětví velkoobchodu a maloobchodu (G), činí 

méně než 1 % tohoto typu aktiv v celém národním hospodářství.  

Z hlediska národního hospodářství jsou objemem svých nehmotných nevyráběných aktiv 

(AN.22) významnější sektory nefinančních podniků (S.11), finančních institucí (S.12) a 

vládních institucí (S.13). Normalita těchto hodnot nebyla prokázána při testech původních 

hodnot. Ve vektorech logaritmovaných hodnot však byla normalita statisticky potvrzena. 

K-S testem tedy nebyla potvrzena normalita u 17 z celkem 227 datových vektorů, které 

byly testu podrobeny. Při testech transformovaných hodnot DIFF(Log,1) byla vyjma 

NACE_O_AN.1121_23_29 potvrzena normalita u všech nenulových vektorů. Matice 

prvních diferencí logaritmovaných hodnot se tedy pro další analýzu jeví jako 

nejvhodnější. Výpočty korelačních koeficientů byly provedeny také ve druhé matici se 

stacionarizovanými daty, (DIFF(Puv,1)). Blíže viz následující tabulka 4.5. 

                                                 
67 Z hodnocení jsou vyňaty nulové vektory. 
68 Blíže o typech aktiv viz předchozí část textu. 
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Tab. 4.5 Datové vektory, testy normality 

Vektor 

Datová matice 

Původní 
hodnoty 

DIFF 
(Puv,1) 

DIFF 
(Log,1) 

S.1_AN.22 NE ANO ANO 

S.11_AN.22 NE ANO ANO 

S.12_AN.22 ANO NE ANO 

S.13_AN.22 NE NE ANO 

S.14_AN.22 NE NE ANO 

S.15_AN.22 NE NE ANO 

NACE_G_AN.1121_23_29 NE NE ANO 

NACE_I_AN.1121_23_29 NE NE ANO 

NACE_L_AN.1121_23_29 NE NE ANO 

NACE_O_AN.1121_23_29 ANO ANO NE 

NACE_Q_AN.1121_23_29 ANO NE ANO 

pozn.: hodnota ANO znamená, že data mají normální 
rozložení (Testováno pomocí K-S testu, na 95 % intervalu 
spolehlivosti), hodnota NE znamená, že data nemají 
normální rozložení. Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnoty korelačních koeficientů 

S ohledem na výsledky testů normality byly korelační koeficienty počítány na dvou 

datových maticích. První matice je složena z vektorů obsahujících diference prvního řádu 

původních hodnot (viz rovnice 4.1), druhá matice je tvořena diferencemi prvního řádu 

vypočtenými z logaritmovaných hodnot (viz rovnice 4.2). Pro obě matice byly vypočteny 

dva typy korelačních koeficientů – Pearsonův a Spearmanův.  

Pearsonův korelační koeficient 𝜌𝑋,𝑌 je dán následujícím vztahem: 

𝜌𝑋,𝑌 =
∑(𝑥−�̅�)(𝑦−�̅�)

√∑(𝑥−�̅�)2 ∑(𝑦−�̅�)2
  (4.3) 

přičemž �̅� a �̅� jsou střední hodnoty daného vektoru. Spearmanův koeficient pořadové 

korelace je také vypočten dle vzorce 4.3, ale vstupní data jsou nejprve transformována 

tak, že jim je přiřazeno pořadí. 

Oba typy uvedených koeficientů mohou nabývat hodnot v intervalu <-1;1>. Konstrukce 

Pearsonova a Spearmanova koeficientu je mírně odlišná, obecně lze říci, že hodnota 

1 udává pozitivní korelaci sledovaných veličin, zatímco hodnota -1 svědčí o negativní 

korelaci sledovaných veličin. Korelace vyjadřuje vzájemný vztah dvou veličin. Je-li tato 

pozitivní korelace statisticky významná, lze říci, že s růstem jedné veličiny dochází 

k růstu druhé veličiny a vice versa. Negativní korelace zase vyjadřuje vzájemný vztah 

dvou veličin, kdy pokles jedné veličiny je doprovázen nárůstem druhé veličiny a naopak. 

Blíží-li se hodnota korelačního koeficientu hodnotě 0, není možné vzájemný vztah dvou 

veličin statisticky prokázat.  
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Při sledování korelací mezi jednotlivými vektory, které jsou dány vztahem 4.1 a 4.2, byly 

získány následující 4 matice: 

C_P_DIFF(Log,1) Pearsonovy korelační koeficienty vypočtené z diferencí prvního řádu 

dekadických logaritmů původních hodnot 

C_SP_DIFF(Log,1) Spearmanovy pořadové korelační koeficienty vypočtené z diferencí prvního 

řádu dekadických logaritmů původních hodnot 

C_P_DIFF(Puv,1) Pearsonovy korelační koeficienty vypočtené z diferencí prvního řádu 

původních hodnot 

C_SP_DIFF(Puv,1) Spearmanovy pořadové korelační koeficienty vypočtené z diferencí prvního 

řádu původních hodnot 

Pomocí následujících histogramů lze zobrazit informace o hodnotách všech vypočtených 

korelačních koeficientů. Z prezentovaných údajů je patrné, že způsob výpočtu 

korelačního koeficientů příliš neovlivňuje výsledné hodnoty.  

Obr 4.4 Histogram hodnot korelačních koeficientů 

 

 

  
Zdroj: vlastní výpočty 
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V další části textu jsou prezentovány výsledky dosažené především na základě 

Pearsonova korelačního koeficientu. Při korelační analýze byly zohledněny nejen 

hodnoty korelačních koeficientů, ale také jejich statistická významnost. Úsudky 

o vzájemném vztahu dvou veličin musí být založeny na korelačních koeficientech, které 

jsou statisticky významné69.  

Pozitivní korelace mezi veličinami byla identifikována na základě následujících 

podmínek: (i) hodnota korelačního koeficientu > 0,6; (ii) hladina spolehlivosti je 99 % 

a (iii) hodnota statistické významnosti je < 0,01. Pro určení negativní korelace musí být 

splněny také podmínky (ii) a (iii) a hodnota korelačního koeficientu musí být < -0,6.  

Dodržením těchto podmínek bylo v každé ze čtyř výše uvedených matic identifikováno 

přibližně 400 – 500 vazeb statisticky významné korelace. Z dalšího zhodnocení byly 

vyňaty ty dvojice hodnot, u kterých je korelace dána účetní logikou70. Při hodnocení byl 

kladen důraz na vzájemné vazby mezi jednotlivými částmi hospodářství. 

Následující tabulka zobrazuje podrobnější výsledky pozitivních korelací. 

Tab. 4.6 Pozitivní korelace mezi jednotlivými částmi národního hospodářství (ČR, 1993-2012) 

Pozitivní korelace Pearsonův korelační koeficient  

korelační koeficient > 0,6 Korelace k odvětvím NACE Korelace k institucionálním sektorům 

významnost < 0,01 koeficient vypočten na základě koeficient vypočten na základě 

Odvětví NACE / IS sektor DIFF(Log,1) DIFF(Puv,1) DIFF(Log,1) DIFF(Puv,1) 

X - celé NH 
J, H, D, R, C, E, O, 

M 
J, H, M, R, P, K, F, S.11; S.14 S.11; S.14; S.12 

A - Zemědělství - G, P - - 

B - Těžba a dobývání - - - - 

C - zpracovatelský průmysl H, N, D, J, E, X R S.11; S.14; S.1 S.14 

D - Výroba a rozvod el., E, X, J, C, H, Q, O H, I, E, F S.11; S.1 S.13 

E - Zás. vodou; odp. a san. čin. D, F, X, C, H, J F, D, R, H S.11; S.1 - 

F - Stavebnictví E, H, H, E, D, X S.15; S.11 S.14; S.11; S.1 

G - Velko a maloobchod; opravy R, S P, A, S, M, H, R - S.11 

H - Doprava a skladování X, J, C, D, E, F X, D, F, P, E, G, J S.11; S.1 S.1; S.11 

I - Ubytování, pohostinství N D S.15 - 

J - Informační a kom. činnosti 
X, H, D, R, C, M, O, 

E 
X, M, R, P, H S.1; S.11; S.14 S.1; S.11; S.14 

                                                 
69 Pro posouzení statistické významnosti je důležitá hodnota korelačního koeficientu, a také délka datových 

vektorů, pro které je korelační koeficient počítán. 
70 Pro vysvětlení: Hodnota nehmotných fixních aktiv (AN.112) je součtem hodnoty počítačového 

programového vybavení (AN.1122) a ostatních nehmotných fixních aktiv (AN.1121_23_29). 

AN.112=AN.1122+AN.1121_23_29. Pokud je v některé části hospodářství, například v sektoru 

nefinančních institucí (S.12), hodnota ostatních aktiv (AN.1121_23_29) nulová, tak jsou vektory 

zobrazující celkovou hodnotu nehmotných fixních aktiv (S.12_AN.112) a hodnotu software 

(S.12_AN.1122) shodné a proto je hodnota korelačního koeficientu mezi nimi = 1. Jako další příklad lze 

uvést, že celková hodnota AN.112 za všechny institucionální sektory (S.1_AN.112) je shodná s celkovou 

hodnotou tohoto typu aktiva za všechny odvětví NACE. 
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Pozitivní korelace Pearsonův korelační koeficient  

korelační koeficient > 0,6 Korelace k odvětvím NACE Korelace k institucionálním sektorům 

významnost < 0,01 koeficient vypočten na základě koeficient vypočten na základě 

Odvětví NACE / IS sektor DIFF(Log,1) DIFF(Puv,1) DIFF(Log,1) DIFF(Puv,1) 

K - Peněžnictví a pojišťovnictví - X S.12; S.13 S.12; S.1 

L - Činnosti v oblasti nemovitostí S, M, R M, S, R - - 

M - Profesní, věd. a tech. činosti L, S, R, J, X L, R, S, X, J, G S.11; S.1 S.11; S.1 

N - Administrativní činnosti C, I - - - 

O - Veřejná správa a obrana D, X, J - S.13; S.1 S.13 

P - Vzdělávání - G, H, J, X, A - S.1 

Q - Zdravotní a sociální péče D - - - 

R - Kulturní a rekreační činnosti S, X, J, L, G, M S, L, M, X, J, C, E, G S.14; S.1; S.11 S.14; S.1; S.11 

S - Ostatní činnosti R, L, M, G R, L, M, G - - 

T - Dom. jako zaměstnavatelé - - - - 

U - Činnosti exteritoriální org. - - - - 

S.1 - Celé NH 
J, H, D, R, C, E, O, 

M 
J, H, M, R, P, K, F S.11; S.13; S.14 S.11; 13; 15; 14; 12 

S.11 - Nefinanční podniky 
X,J,H, D, C, E, R, F, 

M 
X,J,H, M, F, R, G S.1; S.14 S.1; S.12; S.14; S.13 

S.12 - Finanční instituce K K, X S.13 S.11; S.1 

S.13 - Vládní instituce O, K O, D S.12; S.1  S.1; S.11 

S.14 - Domácnosti R, X, J, C R, F, X, C, J S.1; S.11 S.1; S.11 

S.15 - NISD F, I - - - 

Pozn.: DIFF(Log,1) – diference prvního řádu na hodnotách dekadických logaritmů vstupních hodnot; 
DIFF(Puv,1) – diference prvního řádu na původních hodnotách. V jednotlivých buňkách jsou odvětví 
a sektory řazeny podle hodnoty nejvyššího korelačního koeficientu pro danou dvojici. 

V tabulce 4.6 jsou zobrazeny dvojice, mezi kterými byla statisticky potvrzena korelace. 

V levém sloupci je uveden první z dvojice, v následujících čtyřech sloupcích jsou 

uvedeny další části národního hospodářství, které korelují s tou uvedenou v prvním 

sloupci. Ve druhém a třetím sloupci jsou uvedeny korelace k odvětvím NACE, čtvrtý 

a pátý sloupec udávají korelace k institucionálním sektorům. Údaje v jednotlivých 

buňkách (sloupce 2-5) jsou řazeny dle nejvyšší hodnoty korelačního koeficientu, který 

byl dané dvojici prokázán71. 

Ze sektorového hlediska lze říci, že k hospodářství jako celku (S.1) jsou nejsilněji 

korelovány sektor nefinančních podniků (S.11) a sektor domácností (S.14). I ostatní 

institucionální sektory jsou vzájemně pozitivně korelovány, korelace však není tak silná.  

Z hlediska odvětvového je možné identifikovat skupinu odvětví, mezi nimiž lze sledovat 

silnou, statisticky významnou korelaci. Do této skupiny patří následující odvětví: 

zpracovatelský průmysl (C); výroba a rozvody elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 

                                                 
71 Pro lepší pochopení je vhodné znovu zdrůraznit, že korelace jednotlivých části národního hospodářství 

jsou měřeny s použitím různých typů aktiv. 
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vzduchu (D); zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady 

a sanacemi (E); doprava a skladování (H); Informační a komunikační činnosti (J); 

profesní, vědecké a technické činnosti (M); veřejná správa a obrana, povinné sociální 

zabezpečení (O); kulturní, zábavní a rekreační činnosti (R). K této skupině jsou ještě 

částečně navázána odvětví stavebnictví (F), které koreluje s dopravou (H) 

a vodohospodářstvím (E). Odvětví velkoobchodu a maloobchodu, opravy a údržby 

motorových vozidel (G), ostatní činnosti (S) a činnosti v oblasti nemovitostí (L) korelují 

vzájemně – korelace těchto tří odvětví k celému národnímu hospodářství však není tak 

silná jako u předchozích odvětví. 

Ze vztahů mezi odvětvími NACE a institucionálními sektory lze zdůraznit vztah mezi 

sektorem finančních institucí (S.12) a odvětvím peněžnictví a pojišťovnictví (K) a vztah 

mezi sektorem vládních institucí (S.13) a odvětvím veřejné správy a obrany (O). Většina 

odvětví je však korelována se sektorem nefinančních podniků (S.11). 

Negativní korelace se vyskytuje ojediněle. Statisticky významný negativní vzájemný 

vztah lze potvrdit mezi odvětvím těžby a dobývání (B) a kulturními a rekreačními 

činnostmi (R). Negativní korelace je statisticky významná také mezi institucionálním 

sektorem domácností (S.14) a odvětvím těžby (B). Další negativní vztahy jsou statisticky 

významné pouze s použitím původních (nelogaritmovaných) hodnot, a proto jim nelze 

přikládat stejnou váhu, jako v případě, kdy by byly potvrzeny oběma způsoby výpočtu. 

Bližší informace o negativně korelovaných částech hospodářství jsou dostupné 

v příloze 4. 

Souhrnný ukazatel rozsahu ochrany duševního vlastnictví 

Na základě provedené korelační analýzy není možné tvrdit, že se rozsah ochrany 

duševního vlastnictví v jednotlivých součástech národního hospodářství vyvíjí společně. 

Avšak je možné identifikovat dílčí části hospodářství, skupinu několika odvětví 

či institucionálních sektorů, v jejichž rámci je vývoj nehmotného bohatství korelován. 

Platí, že s růstem hodnoty softwaru, patentů, nebo dalších nefinančních nehmotných aktiv 

v jedné z těchto částí, dochází zároveň k nárůstu hodnoty i v ostatních částech. Byly 

vytvořeny dva souhrnné ukazatele, první z nich zohledňuje odvětvový pohled, zatímco 

druhý je zaměřen na jednotlivé institucionální sektory. Oba zachycují vývoj rozsahu 

ochrany duševního vlastnictví.  
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První souhrnný ukazatel (NACE) je dán součtem vyráběných nehmotných nefinančních 

aktiv pro následující odvětví72. Jejich hodnota představuje v průměru více než 2/3 všech 

vyráběných nehmotných nefinančních aktiv.  

 (C) zpracovatelský průmysl,  

 (D) výroba a rozvody elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, 

 (E) zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi,  

 (H) doprava a skladování, 

 (J) Informační a komunikační činnosti, 

 (M) profesní, vědecké a technické činnosti, 

 (O) veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení, 

 (R) kulturní, zábavní a rekreační činnosti. 

Druhý souhrnný ukazatel (IS) je dán součtem nehmotných nefinančních aktiv 

pro institucionální sektor nefinančních podniků (S.11) a domácností (S.14). Tento 

ukazatel, na rozdíl od předchozího zachycuje také hodnotu patentů a dalších nehmotných 

nevyráběných aktiv73. Tento ukazatel zahrnuje více než 80 % hodnoty veškerých 

nehmotných nefinančních aktiv.  

Následující tabulka zachycuje hodnoty dvou zkonstruovaných souhrnných ukazatelů, 

s jejichž pomocí je možné zachytit vývoj rozsahu duševního vlastnictví v České 

republice. Zahrnutá odvětví jsou důležitá nejen vzhledem k rozsahu nehmotných aktiv, 

ale také vzhledem k reálné produkci ekonomiky, protože zmíněná odvětví dlouhodobě 

vytvářejí více než 60 % celkové produkce a více než 50 % hrubého domácího produktu. 

Z pohledu institucionálních sektorů lze sektor nefinančních podniků společně se sektorem 

domácností také považovat za významné nejen ve vztahu k nehmotným aktivům, 

ale k celkové hospodářské aktivitě. 

Tab. 4.7 Vývoj hodnoty souhrnných ukazatelů (mil. Kč, ČR, běžné ceny) 

Souhrnný 
ukazatel 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

NACE 34 636 37 845 39 216 41 997 41 332 39 735 37 311 

IS 52 465 56 709 61 140 65 920 65 201 58 660 55 822 
Souhrnný 
ukazatel 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

NACE 37 989 41 831 44 156 44 838 48 077 52 978 57 837 

IS 57 443 70 241 73 817 77 109 82 684 128 337 157 117 
Souhrnný 
ukazatel 

2007 2008 2009 2010 2011 2012  

NACE 66 965 77 029 81 096 77 537 77 814 76 747  

IS 159 290 183 555 193 160 196 997 210 061 215 033  

Zdroj: vlastní výpočty 

                                                 
72 Zmíněná odvětví tvoří skupinu GRP01, blíže viz kapitola 4.3.2. 
73 Charakter vstupních dat je popsán v předchozích subkapitolách.  
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4.1.2 Vývoj počtu patentů, užitných vzorů a dalších ochranných prvků 

Počet patentů, užitných vzorů a dalších forem ochrany průmyslového vlastnictví, 

které jsou v daném čase a prostoru účinné, lze použít jako další z možných způsobů 

kvantifikace rozsahu ochrany duševního vlastnictví. Předpokladem je, že vyšší počet 

účinných instrumentů představuje větší rozsah ochrany. Z tohoto pohledu se rozsah 

ochrany průmyslového vlastnictví během posledních let dramaticky zvýšil. Následující 

text dokládá nárůst tohoto rozsahu nejen na příkladu patentů, ale také s ohledem na další 

formy ochrany průmyslového vlastnictví.  

Patenty 

Na území České republiky jsou platné74 národní i mezinárodní patenty. Žadatel může u 

ÚPV v České republiky podat národní, stejně tak i mezinárodní patentovou přihlášku. 

V České republice jsou dále platné i ty patenty, o jejichž udělení bylo zažádáno u ÚPV v 

jiném státě, a u kterého byla designována ČR. Takový patent je samozřejmě platný až po 

validaci českým Úřadem průmyslového vlastnictví. 

Od roku 2005 jsou v ČR účinné také Evropské patenty, u kterých není nutné (při podání 

přihlášky) designovat přímo ČR75, postačí jej designovat pro EU. Takový typ patentu 

je pro původce vynálezu se zájmem o celý evropský trh mnohem levnější, než validace 

patentů v jednotlivých evropských státech, a proto obliba Evropských patentů roste. 

Nárůst počtu patentů, platných na území ČR, lze sledovat na základě následujícího 

obrázku 4.5. 

                                                 
74 Platnost patentu se počítá ode dne podání patentové přihlášky. Patent nabývá účinnosti rozhodnutím 

ÚPV. I přes tuto odlišnost jsou v následujícím textu pojmy platný a účinný používány jako synonyma. 

V této části jsou totiž v úvahu brány pouze patenty, které nabyly účinnosti, a tím pádem se musí jednat o 

platné patenty. 
75 Při patentovém průzkumu během rozhodovací procedury je / měl by být / zohledněn a prozkoumán stav 

techniky ve všech státech EU – z tohoto pohledu přináší Evropský patent zjednodušení pro žadatele, ale 

nároky na práci ÚPV jsou vysoké. 
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Obr. 4.5 Národní patenty a validované Evropské patenty platné v České republice 
(stav k 31. 12. daného roku) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě ÚPV (2001–2013) 

Počet platných patentů se ve sledovaném období znásobil takřka čtyřikrát. Dramatický je 

především nárůstu počtu Evropských patentů. Přerušovanou linkou je v grafu vyjádřen 

počet platných patentů, které jsou vlastněny subjekty z České republiky (CZ), Německa 

(DE), Spojených států amerických (US), Francie (FR), Švýcarska (CH), Japonska (JP) 

a Slovenska (SK). Tyto státy, vyjma Slovensko a Českou republiku, jsou zdůrazněny, 

protože dlouhodobě vlastní přibližně ¾ patentů platných na území ČR.  

Z následujícího obrázku 4.6 je patrné, že dominantní část patentů je vlastněna německými 

subjekty, přičemž se jejich podíl postupně zvyšuje. Naopak podíl patentů, které jsou 

ve vlastnictví českých subjektů, postupně klesá, a to přesto, že meziroční tempa růstu 

absolutního počtu patentů vlastněných českými subjekty se od roku 2006 postupně 

zvyšují.  

Při zkoumání patentů platných v ČR z pohledu národních patentů a Evropských patentů 

validovaných pro Českou republiku lze zjistit, že konkurence v oblasti práv 

průmyslového vlastnictví se přesouvá z národní na evropskou úroveň. V rámci národních 

patentů Česká republika svou pozici posiluje, ale v rámci Evropských patentů je pozice 

ČR velmi slabá. Což lze doložit následujícím obrázkem. Podrobnější informace 

o vlastnické struktuře patentů platných v ČR viz Kaštan (2013). 
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Obr. 4.6 Patenty platné v ČR podle sídla majitele 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů v ročenkách ÚPV (2001–2013) 

Při sledování vlastnické struktury patentů, ale také dalších prvků ochrany duševního 

vlastnictví je vhodné mít na paměti, že jsou sledovány počty patentů v kusech. 

Ekonomický význam jednotlivých patentů lze určit jen stěží. V množství ochranných 

prostředků totiž není možné zkoumat každý patent jednotlivě a rozhodnout, 

zda patentovaný vynález či technologie jsou či nejsou pro danou ekonomiku důležité. 

Určitým indikátorem ekonomické podstatnosti patentu může být velikost patentové 

rodiny. Tímto pojmem je běžně označován teritoriální rozsah patentu. Předpokládá se, 

že patent validovaný na území celé EU má větší ekonomický význam než patent, který je 

určen pro menší teritorium, například pouze pro ČR. Pokud subjekt, který o patent žádá, 

považuje svůj vynález za průlomový, bude jej raději chránit na větším trhu. 

Z následujícího obrázku 4.7 je patrné, že subjekty se sídlem v České republice vlastní 

pouze malou část evropských patentů (jejich vlastnická struktura je zobrazena na vnějším 

kruhu). Pro tuto skutečnost se nabízí hned dvojí vysvětlení. Vedle nízké patentové 

aktivity domácích subjektů je také možné, že české firmy, které jsou součástí většího 

nadnárodního celku, žádají prostřednictvím mateřských společností, které jsou alokovány 

mimo ČR. Největší část evropských patentů platných na území ČR je vlastněna subjekty 

se sídlem v Německu. Což je vzhledem k tomu, že v Německu sídlí také Evropský 

patentový úřad, pochopitelné. 
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Obr. 4.7 Podíl národních a Evropských patentů platných v ČR podle sídla majitele 
patentu (2005 a 2012) 

 

Vnitřní kruh zobrazuje podíl národních patentů validovaných v ČR;  
Vnější kruh zobrazuje podíl Evropských patentů validovaných pro ČR. Pořadí zemí je v obou 
kruzích stejné. 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů v ročenkách ÚPV (2001–2013) 

Rozrůstající se patentové houští lze sledovat také prostřednictvím počtu nově udělených 

patentů s účinností v ČR. Ten se od roku 1995 až na drobné výkyvy dlouhodobě zvyšuje. 

V roce 1995 bylo uděleno 1299 nových patentů a v roce 2004 jich bylo uděleno 1616. Od 

roku 2005 jsou pro ČR validovány také Evropské patenty, a tak počet nově udělených 

patentů v roce 2012 dosáhl hodnoty 5330. Z tohoto počtu bylo 423 patentů uděleno 

subjektům se sídlem v ČR a 1536 patentů subjektům sídlícím v Německu. Následující 

obrázek 4.8 zachycuje počty nově udělených patentů z pohledu hlavních sekcí 

mezinárodního patentového třízení (MPT).  

Obr. 4.8 Počty nově udělených patentů s účinky v ČR podle hlavních sekcí MPT a roku 
udělení 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů v ročenkách ÚPV (2001–2013) 
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Dlouhodobě jsou nejčastěji patentovány vynálezy z oblasti (C) Chemie a hutnictví; 

(B) Průmyslové techniky a dopravy a (A) Lidských potřeb. V počtu nově udělených 

patentů nastal v období po roce 2008 mírný výkyv. Snížení počtu nově udělených patentů 

může být jedním z důsledků ekonomické krize, ta se však neprojevila ve všech částech 

ekonomiky76. Ze všech hlavních sekcí nebyl v letech 2007 až 2012 zaznamenán 

meziroční pokles počtu nově udělených patentů v sekci (C) Chemie a hutnictví a sekci 

(H) Elektřina. Tato odvětví však nezůstala nedotčena, pokles se projevil snížením 

meziročního tempa růstu nově udělených patentů. 

České subjekty však nepodávají pouze přihlášky patentů účinných v ČR. Pokud 

je očekávaný ekonomický dopad vynálezu vysoký, oplatí se vynálezci chránit své duševní 

vlastnictví celosvětově; z tohoto pohledu jsou nejdůležitější PCT patenty, které se týkají 

146 smluvních zemí (stav k roku 2012). Vynálezce však může cílit na konkrétní trh. 

V uplynulých letech se českým subjektům podařilo zvýšit množství získaných patentů 

s účinností v zahraničí; svědčí o tom následující tabulka 4.8. 

Tab. 4.8 Patentové přihlášky podané českými přihlašovateli ve vybraných zemích, 
mezinárodní PCT přihlášky a přihlášky podané v Evropském patentovém úřadě (EPO) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů WIPO (2013d) 

Dalšími formami ochrany průmyslového vlastnictví jsou užitné vzory, průmyslové vzory 

a ochranné známky. 

Užitné vzory 

Méně objevná technologická řešení, která nemohou být chráněna patentem, ale jsou svým 

způsobem průlomová a jedinečná, mohou být v ČR chráněna pomocí užitného vzoru 

(UV). UV je jako alternativní ochrana duševního vlastnictví menšího ekonomického 

dosahu pro původce vhodný nejen pro nižší nároky na inovativnost řešení, ale také díky 

nižším nákladům a rychlejšímu vyřízení požadavku na zápis UV. Na druhou stranu je 

                                                 
76 Alespoň co se nově nabytých patentů týče. 

Země 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Spojené státy americké 77 58 61 69 81 115 133 190 236 288 271

Japonsko 6 7 7 16 15 18 13 23 15 1 20

Německo 33 18 26 34 27 42 12 20 11 17 18

Rakousko 3 0 1 0 0 3 1 2 1 3 0

Polsko 13 16 20 9 11 9 6 9 2 3 7

Slovensko 41 30 32 32 33 29 18 17 12 13 11

Mezinárodní PCT přihlášky 76 67 76 95 108 107 130 156 178 137 148

Přihlášky EPO 43 39 58 94 73 82 96 111 136 165 164

Celkem 292 235 281 349 348 405 409 528 591 627 639
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stupeň přiznané ochrany nižší a nároky vlastníka UV nemohou být v takovém rozsahu 

jako u patentových nároků. Z tohoto důvodu je ochrana patentem preferována. Při 

případném nabízení licence mohou být výše zmíněné skutečnosti důvodem pro nezájem 

či nízkou výslednou cenu sjednaného licenčního kontraktu. 

Celkový počet UV platných na území ČR v letech 2000 až 2012 vzrostl. Tento nárůst 

však nebyl ani zdaleka tak výrazný jako v případě patentů. Alternativní ochrana, někdy 

také označována jako „malý patent“, je z velké části ve vlastnictví českých subjektů77. Na 

druhém místě v počtu vlastněných UV platných na území ČR je Slovensko a třetí místo 

zaujímají německé subjekty. Počty užitných vzorů účinných v ČR ve vlastnictví subjektů 

sídlících na Slovensku ve sledovaném období postupně klesaly, a to z 207 v roce 2000 na 

137 UV v roce 2012. Vývoj počtu jednotlivých UV pro další státy je zobrazen 

v následující tabulce 4.9. 

Tab. 4.9 Počty užitných vzorů platných na území ČR k 31. 12. příslušného roku 

Rok Celkem 
Z toho dle sídla majitele 

CZ DE US FR CH JP SK 

2000 6 550 6 097 99 6 13 - - 207 

2001 6 727 6 267 103 7 13 - - 195 

2002 6 808 6 359 100 7 12 8 0 193 

2003 6 761 6 311 103 12 10 6 0 172 

2004 6 663 6 233 87 10 7 9 2 168 

2005 6 691 6 259 80 12 4 12 4 174 

2006 6 616 6 176 77 14 1 14 4 180 

2007 6 456 6 018 77 14 0 17 4 183 

2008 6 410 5 955 77 15 0 17 4 191 

2009 6 490 6 065 80 15 0 17 4 162 

2010 6 579 6 159 87 10 2 12 4 145 

2011 7 137 6 689 93 11 3 13 7 155 

2012 7 765 7 347 91 13 3 13 7 137 

Pozn.: CZ-Česká republika; DE-Německo; US-Spojená státy; FR-Francie; CH-Švýcarsko; JP-
Japonsko; SK-Slovensko;" - " data nejsou dostupná. 
Zdroj: ÚPV (2001 až 2012) 

V roce 2012 připadlo subjektům se sídlem v ČR 3,3 UV na 1 platný patent. Tento poměr 

je v případě subjektů se sídlem na Slovensku nižší, přibližně poloviční. U německých 

subjektů je poměr mezi ochranou pomocí UV a prostřednictvím patentu zcela odlišný, 

subjektům se sídlem v Německu připadá 0,01 UV na 1 patent. Tento podíl mezi UV a 

patentem je velice nízký i u dalších sledovaných států, což svědčí o tom, že jsou patenty 

                                                 
77 Subjekty sídlící v ČR vlastní dlouhodobě přes 90 % všech platných UV. 
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těmito zeměmi preferovány. Závěrem je vhodné poznamenat, že počty validních UV se 

snižují o UV, které zaniknou uplynutím ochranné doby, případně ve výmazovém řízení. 

Skladba nově zapsaných UV s účinky v ČR, členěná dle hlavních sekcí MPT, neodpovídá 

skladbě nově zapsaných patentů. Na následujícím obrázku jsou zachyceny kumulované 

počty nově zapsaných UV, které jsou řazeny ve stejném pořadí jako v případě obr. 4.7 

ze subkapitoly 4.2.1. Z obrázku 4.9 však nejsou patrné výraznější trendy. V sekcích (B) 

Průmyslová technika a doprava a (A) Lidské potřeby je dlouhodobě zapisováno přes 200 

UV ročně. V posledních třech letech zažívá boom také sekce (G) Fyzika, kdy se počet 

nově zapsaných UV takřka zdvojnásobil. 

Obr. 4.9 Počty nově zapsaných užitných vzorů přihlašovatelům z ČR (dle sekcí MPT) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů v ročenkách ÚPV (2001–2013) 

Průmyslové vzory 

Průmyslovými vzory mohou být institucionálně chráněna designerská řešení, která jsou 

v jistém ohledu výjimečná. Nová řešení vzhledu výrobku a výsledky tvůrčí designerské 

činnosti mohou být chráněny zápisem do národního rejstříku ÚPV. Širší teritoriální 

ochranu poskytuje průmyslový vzor Společenství, jenž je zapsán v rejstříku Úřadu pro 

harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM).  

V souvislosti se vstupem ČR do EU se počet průmyslových vzorů, které jsou na území 

ČR chráněny, dramaticky zvýšil. Nejdůležitější úlohu má průmyslový vzor Společenství. 

Následující obrázek (4.10) zachycuje nárůst celkového počtu zapsaných průmyslových 

vzorů. Počty národních průmyslových vzorů jsou zachyceny na levé ose a jsou rozčleněny 

podle sídla vlastníka. Pravá osa obrázku zobrazuje celkové počty zapsaných PV. 



 

~ 106 ~ 

Se vstupem ČR na jednotný Evropský trh je tedy spojen nárůst platných průmyslových 

vzorů, které musí subjekty operující na českém trhu respektovat.  

Obr. 4.10 Rozsah ochrany designových řešení pomocí průmyslových vzorů v ČR 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů v ročenkách ÚPV (2001–2013) 

Ochranné známky 

Tradičním nástrojem pro odlišení produktu či služby je určitá obchodní známka, značka, 

logo, či slogan. Tyto způsoby odlišení produktu, jsou-li zapsány v příslušném rejstříku, 

jsou souhrnně označovány jako ochranné známky. Celkový počet nově zapsaných 

ochranných známek78, které jsou účinné v ČR, v posledních desíti letech pozvolna klesal. 

V roce 2003 bylo nově zapsáno přibližně 18 000 nových ochranných známek, zatímco 

v roce 2012 již necelých 10 000. Počet známek, které jsou účinné na českém trhu, se však 

neustále zvyšuje. I v tomto případě je zřetelná rostoucí úloha Úřadu pro harmonizaci 

vnitřního trhu (viz obr. 4.11).  

Je zřejmé, že co se týče četnosti jednotlivých prvků institucionální ochrany duševního 

vlastnictví, jsou registrované ochranné známky nejpočetnější. Je tomu tak proto, 

že ochrannou známkou může být chráněn jakýkoli produkt a služba. Na rozdíl od ochrany 

nejnovějších technických vynálezů může být pomocí OZ chráněn jakýkoli produkt. Další 

důvodem pro velký počet platných ochranných známek je fakt, že není limitována 

platnost ochranné známky. Pokud majitel OZ platí udržovací poplatky, je platnost OZ 

prodlužována. 

                                                 
78 Zapsaných prostřednictvím ÚPV v ČR a nově přiznaných mezinárodních ochranných známek. 
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Obr. 4.11 Počty ochranných známek platných na českém trhu dle jejich typu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů v ročenkách ÚPV (2001–2013) 

V současné době je prodloužení OZ o dalších 10 let zpoplatněno částkou 2 500 CZK. 

Třetím důvodem, který může vysvětlit dominantní počet tohoto prvku ochrany duševního 

vlastnictví je také fakt, že jeden produkt, jedna služba, může být identifikovatelné větším 

počtem ochranných známek. OZ mohou mít různé formy – obrazová, slovní, grafická, 

prostorová, a jejich kombinace; také se mohou vyskytovat v různých modifikacích79.  

Shrnutí 

Rozsah ochrany práv duševního vlastnictví v České republice se během posledních desíti 

let dramaticky změnil. Došlo k výraznému navýšení počtu platných ochranných prvků. 

Tento nárůst lze vysvětlit změnou institucionálního prostředí, které přinesl vstup České 

republiky do Evropské unie. Nová pravidla umožňují subjektům sídlícím v jiných 

evropských státech mnohem snazší získání ochrany jejich duševního vlastnictví na 

českém trhu. Subjekty rezidentské v České republice sice zvyšují počet jednotlivých 

prvků ochrany, jejich však nárůst není tak prudký jako nárůst konkurenčních ochranných 

prvků ze zahraničí. 

                                                 
79 Například The Coca-Cola Company má v českém rejstříku ochranných známek zapsáno 22 známek 

vztahujících se k nápoji Coca-Cola (stav k červnu 2013). Některé známky jsou slovní, jiné mají i grafickou 

podobu. 
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4.1.3 Alternativní způsoby vyjádření rozsahu ochrany duševního 
vlastnictví 

Rozsah ochrany duševního vlastnictví může být vyjádřen také prostřednictvím 

indexu. V této subkapitole jsou představeny dva multikriteriální indexy, jejichž hodnoty 

jsou publikovány pro Českou republiku. Jedná se o Parkův index a WEF index. Hodnoty 

obou dvou indexů jsou zahrnuty v následujících analýzách. V této části textu jsou hodnoty 

indexů porovnány pro země skupiny V4 a pro země, jejichž rezidenti vlastní významný 

podíl patentů, které jsou účinné v České republice80. 

Parkův index 

Tento index slouží k určení rozsahu ochrany práv duševního vlastnictví. Jedná se 

o multikriteriální index, který byl poprvé představen ve studii Ginarte a Park (1997)81. 

V navazující studii (Park 2008) je tento index konstruován také pro Českou republiku. 

Při stanovení indexu jsou v každé zemi posouzeny jednotlivé prvky národní legislativy 

a na jejich základě je vyhodnocena úroveň ochrany duševního vlastnictví. Index je udáván 

s pětiletou periodicitou, a tak pro jsou pro Českou republiku k dispozici údaje za období 

1995, 2000 a 2005. Studie s údaji pro rok 2010 nebyla publikována82.  

Index nabývá hodnot od 0 do 5, přičemž vyšší hodnota vyjadřuje vyšší stupeň ochrany. 

Index je zaměřen na 5 následujících oblastí práva duševního vlastnictví:  

 co lze v dané zemi patentovat,  

 ke kterým mezinárodním smlouvám země přistoupila,  

 způsoby, kterými lze patent zrušit,  

 způsoby vymáhání a  

 délka platnosti patentů. 

Tab. 4.10 Hodnoty Parkova indexu ve vybraných zemích 

Země 
Průměr 

1960-1990 
1995 2000 2005 

CZ - 2,96 3,21 4,33 
PL 1,38 3,46 3,92 4,21 
SK - 2,96 2,76 4,21 
HU 2,20 4,04 4,04 4,50 
CH 3,04 4,21 4,33 4,33 
FR 3,29 4,54 4,67 4,67 
DE 3,24 4,17 4,50 4,50 
JP 2,93 4,42 4,67 4,67 
US 4,14 4,88 4,88 4,88 

Zdroj dat: Park (2008) 

                                                 
80 Této problematice se blíže věnuje předchozí podkapitola. 
81 V současné době je Parkův index používán také dalšími při sestavování kompozitních indexů ochrany 

vlastnických práv (nejen duševního vlastnictví) viz di Lorenzo (2013). 
82 K březnu 2014. 
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V tabulce 4.10 jsou zachyceny hodnoty Parkova indexu pro země skupiny V4 a dále pro 

země, které jsou významnými vlastníky práv průmyslového vlastnictví účinného 

na území české republiky. 

Na základě popisných statistik, představených ve studii (Park 2008), vyplývá, 

že s postupem času dochází k celkovému posilování ochrany duševního vlastnictví 

ve všech 122 sledovaných zemích. Zároveň se s každým sledovaným obdobím snižuje 

variační koeficient83, což svědčí o prohlubující se harmonizaci napříč sledovanými státy. 

Také z údajů ve výše uvedené tabulce je patrná konvergence k vyšším hodnotám indexu. 

Hodnoty Parkova indexu pro Českou republiku jsou využity v následující analýze vlivu 

ochrany duševního vlastnictví na intenzitu inovační aktivity84. 

WEF - index 

Index, v této práci označený WEF, je součástí indexu globální konkurenceschopnosti, 

který je sestavován Světovým ekonomickým fórem (WEF 2013). Jedná se o dílčí 

subindex, který nabývá hodnot od 1 do 7. Vyšší hodnota znamená silnější stupeň ochrany 

duševního vlastnictví. Hodnota indexu je získána na základě dotazníkového šetření mezi 

vybranými experty. Respondentům je v této souvislosti kladena pouze následující otázka: 

„Jak hodnotíte míru ochrany duševního vlastnictví, včetně opatření proti padělatelům, ve 

Vaší zemi? Ohodnoťte na stupnici od 1 (velmi slabá) do 7 (velmi silná).“. Počet 

respondentů za Českou republiku se pohybuje okolo 80, což je mírně pod hodnotou 

průměrného počtu respondentů z ostatních zemí. Blíže k metodice viz Schwab (2010). 

Dílčí subindex ochrany duševního vlastnictví se na hodnotě celkového indexu 

konkurenceschopnosti podílí méně než 0,375 %, přesto je však vztah mezi stupněm 

ochrany duševního vlastnictví a celkovým indexem konkurenceschopnosti vysoce 

korelován. Hodnota korelačního koeficientu mezi subindexem WEF (stupeň ochrany 

duševního vlastnictví) a indexem konkurenceschopnosti byla v roce 2012 rovna 0,7166. 

Do výpočtu bylo zahrnuto všech 145 zkoumaných ekonomik. Lze tedy usuzovat, že země 

s vysokým stupněm ochrany duševního vlastnictví jsou také více konkurenceschopné. 

V rámci ukazatele WEF se Česká republika dlouhodobě pohybuje okolo 50 místa ze všech 

hodnocených ekonomik. Hodnota indexu se v letech 2006 až 2012 pohybovala v rozmezí 

                                                 
83 V tomto případě je variační koeficient vypočten napříč jednotlivými státy v daném konkrétním období. 
84 Vzhledem k nízké periodicitě je Parkův index před dalším použitím modifikován. Hodnota indexu je 

udávána pro každý rok, přičemž pouze v letech 1995, 2000 a 2005 se hodnota nerovná hodnotě předchozího 

období. 
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3,72–4,02. Následující obrázek 4.12 zachycuje hodnocení zemí V4 a zemí, které byly 

zmíněny v předchozích subkapitolách. Z obrázku není patrný jednoznačný trend 

v posilování ochrany práv duševního vlastnictví, ba naopak, v některých ekonomikách 

dochází k jejímu oslabení. Bohužel, v současné době není k dispozici Parkův index 

za stejné období, a tak nemůže být provedena komparace. 

Obr. 4.12 WEF: Subjektivní hodnocení míry ochrany duševního vlastnictví ve vybraných 
zemích (2006–2012) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě WEF (2013) 

Při porovnání obrázku 4.12 a údajů v tabulce 4.10 je zřejmé, že prostřednictvím 

subjektivního hodnocení (WEF) je mezi hodnocenými státy nižší stupeň konvergence 

v oblasti ochrany duševního vlastnictví, než v případě hodnocení výhradně na základě 

legislativních předpisů (Park). Zároveň je patrné, že subjekty patřící do skupiny 

V4 požívají menší ochranu duševního vlastnictví, než subjekty v ostatních popisovaných 

zemích. 
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4.1.4 Poplatky a sporná řízení před ÚPV 

Matematický model, zkonstruovaný ve třetí kapitole, lze částečně naplnit údaji 

z hospodářsko-politické reality České republiky. Následující údaje se vztahují 

k nákladům na vytvoření a udržení neprostupné institucionální bariéry. V matematickém 

zápise se jedná o položku 𝜇𝐹 (viz rovnice 3.6, kapitola 3.1). Úřad průmyslového 

vlastnictví je jedním z ústředních orgánů státní správy, a tak je výše poplatků stanovena 

zákonem 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Následující tabulka 4.11 zobrazuje výši 

správních poplatků za vybrané úkony.  

Tab. 4.11 Výše správních poplatků za vybrané úkony před ÚPV ČR (2013, CZK) 

Forma ochrany a Patent Užitný vzor Průmyslový vzor 
Ochranná 
známka 

Podání přihlášky 
přihlašovatel 

1 000,- 1 000,- 1 000,- 10 000,- b 

Podání přihlášky 
původce 

600,- 500,- 500,- 5 000,- c 

Provedení 
průzkumu 

8 000,- d 5 000,- N/A N/A 

Vydání listiny 1 600,- N/A N/A N/A 

Pozn.: N/A – daný úkon se v souvislosti s formou ochrany neprovádí, případně není 
samostatně zpoplatněn. 

Většina poplatků je od roku 1997 nezměněna. Z uvedených došlo k navýšení 
u individuální přihlášky ochranné známky z původních 4 000,-. 
a Ve všech správních úkonech před ÚPV je výše poplatku svázána s maximálním 
počtem normostran souvisejícího dokumentu, případně další limity. Při překročení 
těchto limitů je poplatek navýšen. Například má-li patentová listina více než 10 stran, 
poplatek při jejím vydání se za každou další stranu zvyšuje o 100,-. 
b Poplatek za kolektivní ochrannou známku v rozsahu do tří tříd výrobků nebo služeb. 
c Poplatek za individuální ochrannou známku v rozsahu do tří tříd výrobků nebo služeb. 
d Jedná se o součet poplatků uvedených v položkách 128 a 129 zákona. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě zákonů č. 634/2004, Sb. a 368/1992, Sb. ve všech zněních. 
Zpracováno s použitím databáze ASPI. 

V tabulce jsou uvedeny poplatky vztahující se k jednotlivým formám ochrany 

průmyslového vlastnictví. Z pohledu vynálezce je důležité to, že Úřad průmyslového 

vlastnictví rozlišuje, zda jedná přímo s původcem nehmotného statku, případně zda jedná 

se zprostředkovatelem; tím je zpravidla patentový zástupce. 

Panuje názor, že patent, jakožto nejsilnější forma ochrany duševního vlastnictví, je 

zároveň výrazně nákladnější variantou. Z tabulky 4.11 je patrné, že z hlediska výše 

přihlašovacích poplatků tomu tak není, a že rozdíly nejsou markantní. Částky uvedené 

v tabulce se vztahují k formám ochrany standardního rozsahu. V případě, že je přiložená 

dokumentace rozsáhlejší, musí přihlašovatel uhradit vyšší poplatky. 
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Kromě poplatků uvedených v tabulce 4.11 existuje i řada dalších, které s přiznáním právní 

ochrany duševního vlastnictví souvisí. Jedná se například o poplatky za žádost 

o prodloužení lhůty, o vydání stejnopisu, výpisu a opisu z jednotlivých rejstříků, atd. Tyto 

poplatky jsou zpravidla shodné pro jednotlivé formy ochrany. Aktuální výše poplatků je 

uvedena především v části XI zákona 634/2004 Sb. 

Další část poplatků je vázána k udržování právní ochrany v platnosti. Jedná se o udržovací 

a obnovovací poplatky. Rozdílná maximální délka platnosti jednotlivých instrumentů 

je uvedena v tabulce 4.12. Technická řešení lze chránit patentem a užitným vzorem. 

Z tabulky je patrné, že patentová ochrana je vhodná pro technická řešení rozsáhlejšího 

ekonomického významu. Výše udržovacích poplatků u patentů se vyvíjí progresivně. 

Při udržování patentu v platnosti pouze 10 let – což je maximální délka platnosti užitného 

vzoru – by výše poplatků byla 19 000,-. Je však nutné mít na paměti, že maximální délka 

platnosti patentu se počítá od data podání patentové přihlášky, ne od data udělení patentu.  

Pomocí metody určení aktivní a pasivní derogace v databázi ASPI (Wolters 

Kluwer 2013), bylo zjištěno, že drtivá část správních poplatků při řízení před ÚPV 

zůstává od roku 1993 nezměněna85. Z toho vyplývá, že v daném období došlo86 

k reálnému poklesu výše správních poplatků, souvisejících s vybudováním institucionální 

bariéry.  

Správní poplatky tvoří pouze jednu část  nákladů spojených se získáním ochrany 

duševního vlastnictví. Další část je spjata s přípravou přihlášky. Přihlášku může původce 

připravovat sám, nebo v součinnosti s patentovým zástupcem. Zahrnutím nákladů na 

služby patentového zástupce mohou náklady na získání patentu značně eskalovat. 

Nicméně, využití služeb patentových zástupců je především v souvislosti s patenty 

doporučováno (ÚPV 2013g). U patentů se totiž provádí přezkum, zatímco ostatní formy 

ochrany jsou udělovány na základě ohlašovacího principu. Blíže o této problematice viz 

subkapitola 2.3 a příloha 1.  

                                                 
85 Bylo zjištěno, že hlavními právními předpisy, které upravovaly výši poplatků souvisejících s řízením o 

patentech ještě před rokem 1993, jsou (řazeno chronologicky), 30/1987; 411/1920; 303/1922; 15/1933; 

9/1952; 60/1955; 160/1960; 146/1965; 138/1971; 162/1976; 231/1988; 570/1990, jejich analýza však není 

v této práci zahrnuta.  
86 V důsledku inflace. 
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Tab. 4.12 Platnost vybraných forem ochrany duševního vlastnictví v ČR (2013, CZK) 

Forma ochrany Patent Užitný vzor Průmyslový vzor 
Ochranná 
známka 

Doba platnosti 
ochrany 
(od prvního 
přiznání práva) 

1 rok 4 roky 5 let 10 let 

Podmínky a 
poplatky za 
prodloužení 
platnosti 
ochrany 

Roční poplatek 
je postupně 
navyšován. 

1.-4. rok 1 000,- 

5.-8. rok 2 000,- 
… 

10. rok 4 000,- 
… 

15. rok 14 000,- 
… 

20. rok 24 000,- 

Platnost UV je 
možné 

prodloužit až 
dvakrát, vždy o 

3 roky. 

 

I.a 6 000,- 

II. 6 000,- 

 

Platnost PV je 
možné 

prodlužovat 
v 5.letých 

intervalech. 

 

I. 3 000,- 

II. 6 000,- 

III. 9 000,- 

IV. 12 000,- 

Platnost OZ je 
možné 

prodlužovat 
v 10.letých 

intervalech c. 

 

individuální OZ 

5 000,- 

kolektivní OZ 

10 000,- 

Max. délka 
platnosti 
ochrany 

20 let 10 let 25 let b Nestanovena 

Suma celkem 
při úhradě 
poplatků za 
max. délku 
platnosti d 

169 000,- 12 000,- 30 000,- Nelze určit 

Pozn.:  Při žádostech o prodloužení platnosti ochrany se objevují i další poplatky, které souvisí 
s nedodržením lhůty, apod. 
a poplatek za první prodloužení platnosti UV byl před rokem 2004 ve výši 3 000,- 
b před rokem 2004 bylo max. délka ochrany průmyslovým vzorem 15 let. Poplatek za 
I. a II. prodloužení platnosti byl 2 000,- respektive 3 000,-. 
c poplatek za prodloužení OZ před rokem 2004 byl 3 000,- (individuální OZ) respektive 
5 000,- (kolektivní OZ). 
d částka nezahrnuje poplatky související s udělením ochrany. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě zákonů č. 634/2004, Sb. a 368/1992, Sb. a ÚPV (2012) 
Zpracováno s použitím databáze ASPI. 

Při zkoumání struktury uhrazených přihlašovacích poplatků v ročenkách ÚPV lze 

vypozorovat, že dlouhodobě více než 2/3 subjektů žádá o udělení patentu prostřednictvím 

těchto zprostředkovatelů. Tento podíl patrně zvyšuje fakt, že subjekty se sídlem mimo 

ČR musí dle metodických pokynů (ÚPV 2012a) pro jednání před ÚPV vystupovat 

prostřednictvím zástupce.  

Reálný pokles nákladů na získání ochrany duševního vlastnictví je umocněn možností 

získat ochranu ve více zemích současně. Správní poplatky jsou touto formou značně 

sníženy. Subjekty již nemusí zahajovat jednání u patentového úřadu každé ze zemí, ale 

stačí zažádat pouze u jednoho z nich, s tím, že předem definují okruh zemí, pro které má 

být případný patent validován. 
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Následující obrázek 4.13 zachycuje strukturu příjmů dle formy ochrany duševního 

vlastnictví a také celkovou výši výdajů, které ÚPV vynakládá. I přesto, že objem 

prostředků na činnost ÚPV roste, není jejich nárůst zdaleka tak prudký jako nárůst 

rozsahu různých forem ochrany, který je popsán v předchozích částech. Na základě  dříve 

prezentovaných informací patrně není překvapující, že nejvyšší část příjmů ÚPV je 

tvořena poplatky souvisejícími s patenty (více než 65 %) a poplatky souvisejícími 

s ochrannými známkami (necelých 30 %). Zbylá část připadá na užitné vzory, průmyslové 

vzory a ostatní poplatky. V roce 2012 dosáhly poplatky související s patenty takové výše, 

že by dokázaly pokrýt veškeré výdaje ÚPV. Jeho hospodaření skončilo v roce 2012 

přebytkem ve výši 82,3 mil. CZK.  

Obr. 4.13 Struktura příjmů a výdaje ÚPV. Příjmy z poplatků dle forem ochrany (mil. Kč) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů v ročenkách ÚPV (2001–2013) 

Činnost ÚPV je také ovlivněna počtem sporných řízení, kterých se účastní. Nejvyšší míra 

sporných řízení87 je u ochranných známek. Její pokles byl způsobem především nárůstem 

ochranných známek účinných na území ČR. Dlouhodobě se pohybuje počet sporných 

řízení týkajících se ochranných známek okolo 900–1000 sporů ročně.  

                                                 
87 Míra sporných řízení byla vypočtena jako podíl počtu sporných řízení a počtu platných forem ochrany. 
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Obr. 4.14 Míra sporných řízení vedených před ÚPV ČR v jednotlivých letech 
(v % celkového počtu platných forem ochrany) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů v ročenkách ÚPV (2001–2013) 

4.1.5 Technologické transakce mezi Českou republikou a zahraničím 

Předchozí subkapitoly byly orientovány především na situaci na českém trhu. Tato 

subkapitola je zaměřena na transakce směřující k nerezidentům. Transakce mezi 

rezidentskými a nerezidentskými subjekty se sledují pomocí platební bilance. 

Technologická platební bilance (TBP) je úzce zaměřený statistický výkaz, který 

shromažďuje informace o čtyřech kategoriích ekonomických operací88. Těmito 

operacemi jsou:  

 technologické transfery,  

 transfery designů, ochranných známek a průmyslových vzorů,  

 poskytnutí technických služeb89 a  

 zajištění průmyslového výzkumu a vývoje.  

Transakce související s výše uvedenými operacemi úzce souvisí s problematikou 

průmyslového vlastnictví90. Na TBP je možné sledovat intenzitu transferu 

technologických služeb. V následujícím textu jsou zmíněné podstatné jevy, které se v ČR 

v této kategorii odehrávají. 

                                                 
88 Metodika pro sestavování technologické platební bilance je podrobně popsána v OECD (1990), známé 

jako TBP Manual. Způsob získávání dat pro TBP se liší od způsobu používaného ČNB při sledování 

platební bilance. V ČR sestavuje TBP Český statistický úřad od roku 2005.  
89 Poskytování technických služeb zahrnuje technické a inženýrské studie (koncepce a vypracování 

projektů). Technické služby jsou podkategorií v rámci TBP.  
90 Technologická platební bilance nezachycuje operace související s autorskoprávními operacemi 

(transakce neprůmyslového vlastnictví). Na TBP je zahrnut pouze patentovaný software.  
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Po většinu sledovaného období bylo saldo TBP deficitní, což znamená, že celkové výdaje 

rezidentů za dovoz technologických služeb do ČR přesahovaly jejich celkové příjmy 

z vývozu technologických služeb. Transakce sledované na TBP jsou součástí bilance 

služeb v platební bilanci. Můžeme říci, že se podíl plateb za technologické služby 

na celkových platbách za služby postupně zvyšoval. Kreditní položky (tedy příjmy 

za poskytnuté služby) se postupně zvyšovaly, jejich podíl na bilanci služeb rostl 

z necelých 13 % (v roce 2005) na necelých 20 % (v roce 2011). Došlo také k nárůstu 

podílu debetní složky, kdy v roce 2005 byl objem vydaných plateb za technologické 

služby k celkovému objemu plateb za dovezené služby něco málo přes 18 %, zatímco 

v roce 2011 je tato hodnota vyšší než 21 %, vývoj však kolísal a docházelo i poklesu 

hodnoty až na 17,9 % v roce 2008 a nárůstu na 22,2 % v roce 2009.  

Tab. 4.13 Transakce na TBP mezi ČR a nerezidenty 

Rok Příjmy Výdaje Saldo 
Saldo 

(%_HDP) 

Míra 
otevřenosti 

(%) 

2005 21 390 34 644 -13 254 -0,425 0,899 

2006 31 050 37 015 -5 965 -0,178 1,015 

2007 27 193 38 951 -11 758 -0,321 0,903 

2008 41 881 39 316 2 565 0,067 1,055 

2009 43 093 48 059 -4 966 -0,132 1,212 

2010 40 139 47 987 -7 848 -0,207 1,162 

2011 52 385 55 525 -3 140 -0,082 1,411 

2012 60 396 63 278 -2 882 -0,075 1,608 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat ČSÚ (2013a) 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že bilance je značně rozkolísaná, přesto však lze tvrdit, 

že dochází k mírnému snižování salda. Míra otevřenosti (𝑀𝑂) TBP je vypočtena jako:  

𝑀𝑂 =
(

𝑝ří𝑗𝑚𝑦 𝑇𝐵𝑃+𝑣ý𝑑𝑎𝑗𝑒 𝑇𝐵𝑃

2
)

𝐻𝐷𝑃
× 100, (4.4) 

zobrazuje tedy procentuální hodnotu průměru kreditních a debetních transakcí k hrubému 

domácímu produktu. Za uvedené období se 𝑀𝑂 zvýšila, což společně s dříve uvedenými 

informacemi svědčí o zvýšení úlohy technologických transakcí v české ekonomice. 

Jak již bylo uvedeno dříve, saldo TBP ČR je značně rozkolísané. 
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Tab. 4.14 Absolutní (AS) a relativní (RS) salda jednotlivých položek technologické 
platební bilance ČR (2005-2012) 

AS [ mil. Kč ]  
RS [ % ] 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celkem 
AS -13 254,5 -5 964,6 -11 758,3 2 564,9 -4 966,5 -7 847,9 -3 139,7 -2 881,6 

RS -23,7 -8,8 -17,8 3,2 -5,4 -8,9 -2,9 -2,3 

služby výpočetní 
techniky  

AS 3 271,6 8 122,7 -148,3 7 781,8 5 787,2 2 839,5 8 065,0 14 005,0 

RS 13,2 25,6 -0,6 21,5 13,8 6,8 17,3 26,0 

licenční poplatky 
a ochranné 
známky 

AS -10 670,1 -11 158,2 -12 431,0 -11 459,2 -11 949,4 -11 063,1 -14 314,6 -11 252,5 

RS -84,9 -89,0 -90,2 -85,8 -76,6 -76,9 -81,8 -62,2 

výzkum a vývoj  
AS -5 142,4 -3 964,5 -2 161,2 -2 155,4 -6 152,1 -4 749,0 -3 854,9 -5 219,6 

RS -57,5 -45,4 -23,1 -22,5 -46,5 -43,0 -37,7 -39,6 

technické služby 
AS -472,3 31,0 3 310,2 8 054,2 7 510,5 5 251,1 5 976,1 2 779,2 

RS -5,1 0,3 19,8 40,0 37,6 25,4 21,9 8,3 

vlastnická práva 
AS -241,3 1 004,5 -328,1 343,4 -162,8 -126,4 988,7 -3 193,7 

RS -49,6 31,8 -37,8 18,2 -52,7 -65,5 15,9 -62,5 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat ČSÚ (2013a) 

V tabulce jsou uvedeny absolutní a relativní salda jednotlivých položek, které lze v rámci 

TBP sledovat. Relativní saldo udává procentuální podíl salda a objemu transakcí dané 

kategorie, je vyjádřeno v procentech a je vypočteno následovně: 

𝑅𝑆𝑖 =  
𝐴𝑆𝑖

(𝑝ří𝑗𝑚𝑦 𝑧𝑎 𝑣ý𝑣𝑜𝑧𝑖+𝑝𝑙𝑎𝑡𝑏𝑦 𝑧𝑎 𝑑𝑜𝑣𝑜𝑧𝑖)
× 100.  (4.5) 

Subindex i označuje jednotlivé typy služeb. Z tabulky 4.14 je patrné, že ČR je čistým 

exportérem technických služeb a služeb výpočetní techniky. Celkový deficit 

je prohlubován především negativním saldem mezi příjmy z vývozu licenčních poplatků 

a ochranných známek a platbami za jejich nákup. Rezidentské subjekty ČR nakupují 

od nerezidentů licence.  

Další významnou položkou zvyšující deficit TBP jsou služby výzkumu a vývoje – tato 

kategorie zachycuje na kreditní straně (příjmy) platby od zahraničních subjektů k českým 

subjektům za vykonané průmyslové činnosti v oblasti vývoje a výzkumu a na debetní 

straně jsou zachyceny platby českých subjektů za tyto aktivity provedené v zahraničí 

na objednávku českých subjektů. Z tohoto pohledu nakupují rezidentské subjekty služby 

průmyslového výzkumu a vývoje v zahraničí více než nerezidentské subjekty v ČR.  

Těchto aktivit se mohou účastnit veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, 

podniky, fyzické osoby a ostatní subjekty. Zcela dominantní podíl mají podniky, které na 

kreditní i debetní straně představují takřka 99 % celkového objemu transakcí. Z pohledu 

bilance těchto služeb je však vhodné poukázat na rozdíl mezi rezidentskou příslušností 

a vlastnickou strukturou. Jak dokládá následující tabulka 4.15, ze zahraniční importují 

výzkumné a vývojové služby především podniky, které jsou pod zahraniční kontrolou.  
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Tab. 4.15 Import služeb v oblasti vývoje a výzkumu do ČR- struktura v % dle typu 
dovozce 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat ČSÚ (2013a) 

Z hlediska teritoriální struktury je dominantní zemí, ze které jsou služby importovány, 

Německo. Z pohledu dovozu vědecko-výzkumných služeb představuje důležitého 

partnera nejen ve vztahu k ostatním členům Evropské unie, ale také ve vztahu k ostatním 

ekonomikám (tab. 4.16).  

Tab. 4.16 Teritoriální struktura importovaných služeb v oblasti výzkumu a vývoje (%), 
dle země původu 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat ČSÚ (2013a) 

ČR je čistým exportérem technických služeb, ty v sobě zahrnují zejména architektonické, 

inženýrské a ostatní technické služby. I v této oblasti zaujímají dominantní úlohu 

podniky, z hlediska vlastnické struktury podniků však podniky se zahraniční kontrolou 

nezaujímají tak dominantní úlohu jako v případě dovozu. Dlouhodobě se při vývozu 

technických služeb zvyšuje úloha národních soukromých a veřejných podniků (tab. 4.17).  

Tab. 4.17 Export technických služeb z ČR - struktura v % dle typu vývozce 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat ČSÚ (2013a) 

Významným odbytištěm technických služeb produkovaných v České republice jsou 

ekonomiky bloku BRICS. Jejich význam se ve sledovaném období výrazně zvýšil 

(tab. 4.18). 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Veřejné podniky národní 0 0 0 0 0 1 0 0

Soukromé podniky národní 1 1 1 2 1 1 7 1

Soukromé podniky zahraniční 99 99 99 98 98 98 92 99

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU 27 celkem 93,5 82,5 82,7 91,2 90,9 97,3 94,4 95,7

Německo 76,9 67,2 58,2 73,1 78,2 75,7 84,5 87,1

Francie 5,8 6,7 10,2 11,9 6,3 7,1 4,5 3,5

Slovensko 0,8 2,0 2,7 1,8 2,4 1,6 2,2 1,3

USA 0,3 9,7 12,5 6,9 6,9 0,4 0,1 0,2

Japonsko 3,7 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

BRICS 0,2 4,5 3,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2

Ostatní mimo EU27 2,5 7,7 4,7 1,8 2,2 2,3 5,4 4,1

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Veřejné podniky národní 18 17 19 24 19 32 16 34

Soukromé podniky národní 33 34 28 27 17 23 43 35

Soukromé podniky zahraniční 49 48 53 49 63 45 41 30
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Tab. 4.18 Teritoriální struktura exportu technických služeb z ČR (%), dle země určení 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat ČSÚ (2013a) 

Žádný z obchodních partnerů nepředstavuje pro ČR klíčové odbytiště, z tohoto pohledu 

je teritoriální struktura exportu technických služeb vhodná. Hrozba poklesu zahraniční 

poptávky po českých službách je aktuální pouze v případě celosvětového poklesu.  

  

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU 27 celkem 66,1 61,2 59,5 61,7 47,5 49,4 39,8 35,1

Německo 26,7 20,7 20,5 29,7 17,6 11,2 10,0 8,0

Francie 3,3 2,4 1,3 1,1 0,8 3,4 1,8 0,7

Slovensko 11,7 8,8 10,1 12,3 7,5 14,4 12,3 10,7

USA 5,6 6,2 4,0 3,9 5,7 4,9 4,4 3,8

Japonsko 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 0,3 0,2

BRICS 18,3 19,8 26,1 24,6 28,5 36,4 19,1 31,0

Ostatní mimo EU27 9,9 12,5 10,2 9,7 18,2 9,3 36,4 29,9
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4.2 Intenzita inovační aktivity a její kvantifikace 

Sledování inovační aktivity a kvantifikace její intenzity na makroekonomické 

úrovni je obtížným úkolem. V této práci jsou použity dva typy ukazatelů, každému z nich 

je věnována samostatná podkapitola. První přístup vychází z údajů národního účetnictví, 

druhý přístup čerpá z databází patentů a dalších prvků ochrany průmyslového vlastnictví. 

Při výběru ukazatelů byla omezujícím faktorem dostupnost údajů na úrovni jednotlivých 

odvětví NACE. Indikátory inovační aktivity a jejich konstrukce jsou představeny 

v následujících podkapitolách. 

4.2.1 Souhrnná produktivita faktorů 

Příčiny nárůstu ekonomické výkonnosti lze rozdělit do dvou skupin. Růst výstupu, 

který je způsoben růstem vstupů (výrobních faktorů) bývá označován jako extenzivní. 

Pokud je rostoucí ekonomická výkonnost důsledkem efektivnějšího využití výrobních 

faktorů, je tento růst označován jako intenzivní. 

Intenzivní růst tedy úzce souvisí s inovacemi, které bývají běžně definovány jako 

efektivnější využití výrobních faktorů. V ekonomické realitě se odehrávají změny 

v množství vstupů a změny v efektivitě jejich využití současně. A tak rozklad příčin růstu 

na extenzivní a intenzivní složku představuje (zejména na makroekonomické úrovni) 

složitý úkol.  

V praxi růstového účetnictví je tento rozklad prováděn pomocí konceptu souhrnné 

produktivity faktorů (SPF), jehož teoretické základy jsou spjaty se Solowovou produkční 

funkcí. O tomto propojení pojednává blíže Klacek (2006). Výpočet souhrnné produktivity 

výrobních faktorů je popsán například v metodice OECD (2001). V podstatě se jedná o 

odhad, ve kterém existuje několik zjednodušujících předpokladů. Různý přístup k těmto 

předpokladům může být zdrojem nuancí ve výsledcích (viz například Hulten 2000). 

Jedním z předpokladů je způsob stanovení proporce mezi výrobním vstupem práce a 

kapitálu. Ten je ovlivňován počtem OSVČ, které jsou v rámci národních účtů zachyceny 

v sektoru domácností. O možných zkresleních pojednává Schreyer, Bignon a Dupont 

2003. 

Postup výpočtu 

Pro účely této práce je SPF vypočtena pro jednotlivá odvětví NACE. Zvolený způsob 

výpočtu vychází z postupů popsaných v Mihola (2006) a Hájek a Mihola (2009). Ty se 

nijak zásadně neliší od metodiky OECD.  
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Základními předpoklady jsou: 

𝑆𝑃𝐹(𝑡) =
𝑄(𝑡)

𝑁(𝑡)
 (4.6) 

𝑄(𝑡) = 𝑆𝑃𝐹(𝑡) × 𝑁(𝑡) (4.7) 

𝐺(𝑆𝑃𝐹) =
𝐺(𝑄)−𝐺(𝑁)

1+𝐺(𝑁)
 (4.8) 

𝐺(𝑄) = 𝐺(𝑆𝑃𝐹) + 𝐺(𝑁) + 𝐺(𝑆𝑃𝐹) × 𝐺(𝑁) (4.9) 

Přičemž 𝑆𝑃𝐹(𝑡), 𝑄(𝑡) a 𝑁(𝑡) jsou hodnoty souhrnné produktivity faktorů, souhrnného 

výstupu a souhrnného vstupu v čase t. 𝐺(𝑄)vyjadřuje tempo růstu souhrnného produktu 

a je vypočteno následovně: 

𝐺(𝑄) =
𝑄(𝑇)−𝑄(𝑡)

𝑄(𝑡)
=

𝑄(𝑇)

𝑄(𝑡)
− 1 = [𝐼(𝑄) − 1] (4.10) 

Vztah 4.10 platí také pro určení tempa růstu a indexových hodnot dalších veličin. 

Souhrnný vstup zahrnuje dva výrobní faktory: práci (L) a kapitál (K). Při výpočtu byla 

využita standartní vážená91 geometrická agregace. A tak lze vztah 4.7 rozvést následovně: 

𝑄(𝑡) = 𝑆𝑃𝐹(𝑡) ⋅ 𝐿(𝑡)
𝛼 ⋅ 𝐾(𝑡)

(1−𝛼)
 (4.11) 

Dynamický parametr intenzity (i) a dynamický parametr extenzity (e) lze charakterizovat 

následujícími vzorci:  

𝑖 =
ln 𝐼(𝑆𝑃𝐹)

|ln 𝐼(𝑆𝑃𝐹)|+|ln 𝐼(𝑁)|
  (4.12) 

𝑒 =
ln 𝐼(𝑁)

|ln 𝐼(𝑆𝑃𝐹)|+|ln 𝐼(𝑁)|
  (4.13) 

|𝑖| + |𝑒| = 1 . (4.14) 

Změna výstupu ekonomiky je způsobena intenzivními i a extenzivními e faktory. Záporné 

hodnoty i a e vyjadřují, že intenzivní (resp. extenzivní) faktory působily proti růstu. 

Součet absolutních hodnot dynamického parametru intenzity a extenzity je roven jedné. 

Dynamický parametr intenzity je v dalších výpočtech (kapitola 4.3) použit jako jeden 

z indikátorů intenzity inovační aktivity.  

                                                 
91 Hodnota α představuje váhu pro výrobní faktor práce, nabývá hodnot od 0 do 1. 
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Vstupní data a dosažené výsledky 

Jako vstupní data pro výpočet parametru i jsou použity údaje z databáze národních účtů. 

Parametry byly vypočteny na úrovni jednotlivých odvětví. 

Tab. 4.19 Informace o vstupních datech použitých při výpočtu souhrnné produktivity 
faktorů 

Proměnná Zdroj dat 

Q (t) 
Hrubá přidaná hodnota na úrovni jednotlivých odvětví (mil. Kč, stálé 
ceny roku 2005) 

L 
Výrobní faktor práce – hodnoty pro jednotlivá odvětví (úvazky 
přepočtené na plnou pracovní dobu) 

K 
Výrobní faktor kapitál - hodnoty čistého fixního kapitálu v jednotlivých 
odvětvích (mil. Kč, stálé ceny roku 2005, stav k 31.12.) 

α 
𝑁𝐴𝐻

𝐻𝑃𝐻𝐵𝐶−Č𝐷𝑃
; bližší informace viz následující řádky 

NAH náhrady zaměstnancům v jednotlivých odvětvích (mil. Kč, běžné ceny) 

HPHBC hrubá přidaná hodnota v jednotlivých odvětvích (mil. Kč, běžné ceny) 

ČDP 
hodnota čistých daní na produkty za jednotlivá odvětví (mil. Kč, běžné 
ceny) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dynamický parametr intenzity (viz rovnice 4.12) vyjadřuje příspěvek kvalitativních 

faktorů (projevujících se změnou souhrnné produktivity faktorů) k výslednému vývoji 

souhrnného produktu. Zatímco parametr extenzity (viz rovnice 4.13) udává, jakým 

způsobem se na výsledném růstu podílela změna souhrnných vstupů. 

Následující obrázek zachycuje vývoj parametrů intenzity a extenzity za celé národní 

hospodářství. Výška sloupce udává hodnotu parametru. Celková výška obou sloupců je 

pro jednotlivá období vždy rovna jedné (viz rovnice 4.14). 

Obr. 4.15 Faktory extenzity a intenzity v České republice 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnoty parametru intenzity pro jednotlivá odvětví jsou uvedeny v příloze 5. 
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4.2.2 Vývoj počtu podaných a udělených patentů 

Počty patentů, užitných vzorů a dalších instrumentů ochrany duševního vlastnictví 

lze sledovat ve dvou rovinách. Celková hodnota platných instrumentů svědčí o rozsahu 

ochrany, zatímco počty podaných patentových přihlášek, nově udělených patentů, 

či zapsaných užitných vzorů lze vnímat jako indikátor inovační aktivity.  

Existují dvě základní klasifikace, dle kterých lze informace o patentech sledovat. První 

z nich je mezinárodní patentové třízení, které je založeno na jednotlivých oblastech 

výzkumu. Tato klasifikace je rozšířenější a údaje vycházející z této klasifikace jsou 

mnohem podrobnější. Další z možných klasifikací (instrumentů ochrany duševního 

vlastnictví) je vztažena k odvětvím NACE. Třízení údajů o různých instrumentech 

ochrany duševního vlastnictví, se dle této klasifikace vztahuje subjektům, které daný 

instrument vlastní. 

V této části práce je pozornost věnována patentovým ukazatelům odrážejícím intenzitu 

inovační aktivity. Použité ukazatele jsou klasifikovány dle odvětví NACE. Vstupní údaje 

jsou dostupné za období 1995-2012 s roční periodicitou. Pro jednotlivá odvětví je 

stanoven souhrnný ukazatel, který vychází z následujících tří údajů: 

UDE_PAT  počet patentů udělených podnikům z ČR podle roku udělení, 

POD_PAT  počet patentových přihlášek podaných podniky z ČR dle roku podání, 

POD_UV  počet užitných vzorů zapsaných podnikům z ČR dle roku zapsání. 

Vývoj těchto údajů za celé národní hospodářství ČR je zobrazen na následujícím obrázku.  

Obr 4.16 Patenty a užitné vzory udělené podnikům z ČR (1995–2012)  

 

Zdroj dat: ČSÚ (2013b) 
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Souhrnný ukazatel inovační aktivity pro jednotlivá odvětví je vypočten následovně: 

𝐼𝐴𝐷𝑉𝑖 =
1

3
(

𝑈𝐷𝐸_𝑃𝐴𝑇𝑖+𝑃𝑂𝐷_𝑃𝐴𝑇𝑖+𝑃𝑂𝐷_𝑈𝑉𝑖

𝐻𝑃𝐻𝑖
)  (4.15) 

Pro každé odvětví i je ukazatel vypočten jako aritmetický průměr tří výše zmíněných 

ukazatelů (UDE_PAT; POD_PAT a POD_UV) vztažený k velikosti hrubé přidané 

hodnoty (HPH) v daném odvětví.  
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4.3 Vliv ochrany duševního vlastnictví na intenzitu inovační 
aktivity 

V této části práce je zkoumán vliv ochrany duševního vlastnictví na intenzitu 

inovační aktivity v České republice. Vysvětlovaným jevem (Y) je intenzita inovační 

aktivity. Je zkoumáno, zda je možné intenzitu inovační aktivity vysvětlit pomocí rozsahu 

ochrany duševního vlastnictví (vysvětlující jev, (X)). Matematicky lze řešený problém 

formalizovat jako 𝑌 ≈ 𝑓(𝑋, 𝛽), kde intenzita inovační aktivity je funkcí ochrany 

duševního vlastnictví a nevysvětlených jevů (β). Problematice kvantifikace obou 

sledovaných jevů je věnována část předcházejícího textu92.  

Posouzení existence vlivu ochrany duševního vlastnictví na intenzitu inovační aktivity 

v České republice je v této práci provedeno s využitím regresní analýzy. Závislost 

je zkoumána v období 1993 až 201293 na úrovni jednotlivých odvětví. Za účelem 

potvrzení či vyvrácení závislosti je sestaveno a odhadnuto několik regresních modelů. 

Postup při sestavování modelů je popsán v následujícím textu.  

4.3.1 Vstupní data 

Potvrzení, či vyvrácení závislosti mezi dvěma sledovanými jevy může být 

do značné míry ovlivněno typem použitých dat. Oba sledované jevy (intenzita inovační 

aktivity a rozsah ochrany duševního vlastnictví) byly kvantifikovány s využitím všech 

dostupných údajů. Je nutné, aby data, která vstupují do panelového regresního modelu, 

vykazovala určité charakteristiky. Použité časové řady musí být stacionární, data by měla 

vykazovat normální rozložení, atd. V této části jsou nejprve představeny údaje, kterými 

lze sledované jevy kvantifikovat, dále pak výsledky vstupních testů a způsob modifikace 

vstupních dat.  

Intenzita inovační aktivity 

Intenzita inovační aktivity je v modelech vyčíslena dvěma způsoby. To znamená, že 

regresní odhadované regresní modely lze, na základě způsobu kvantifikace 

vysvětlovaného jevu, rozdělit do dvou skupin.  

V první skupině je vysvětlovaný jev kvantifikován prostřednictvím údajů o souhrnné 

produktivitě faktorů vypočtených na základě dat z databáze národních účtů, ve druhé pak 

                                                 
92 Obecně jsou problémy s kvantifikací těchto jevů nastíněny v části 3.2 a 3.3. Možnosti kvantifikace 

rozsahu ochrany duševního vlastnictví jsou součástí kapitoly 4.1; problematika měření intenzity inovační 

aktivity je předmětem části 4.2. Hlavní informace vyvozené z těchto částí jsou součástí kapitoly 4.3.1. 
93 Zkoumané období je v některých případech kratší, a to v závislosti na nejkratší použité datové řadě. 
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s použitím údajů z databází ÚPV. Dynamický faktor intenzivního růstu a jeho konstrukce 

jsou podrobněji popsány v kapitole 4.2.1. Tento ukazatel vychází z údajů národního 

účetnictví a zachycuje změny v souhrnné produktivitě výrobních faktorů. Ukazatel je 

v práci dále označován jako I_SPF. 

Druhý způsob kvantifikace vysvětlovaného jevu vychází ze statistik průmyslového 

vlastnictví. Jedná se o kompozitní ukazatel, který zachycuje vývoj nově udělených 

patentů a užitných vzorů, stejně tak i počet patentových přihlášek. Tento ukazatel je 

v práci dále označován jako I_ADV. Oba ukazatele byly vypočteny na úrovni 

jednotlivých odvětví české ekonomiky pro období 1993 – 2012.  

Rozsah ochrany duševního vlastnictví 

Po důkladném prostudování zahraniční i domácí teoretické a empirické literatury lze říci, 

že neexistuje jednoznačně dominantní ukazatel charakterizující rozsah ochrany 

duševního vlastnictví. Rozsah ochrany duševního vlastnictví lze vyčíslit různými 

způsoby.  

První způsob vychází z údajů národního účetnictví, zachycuje hodnotu nehmotných 

nefinančních aktiv. Mezi ně patří například hodnota patentů, počítačového programového 

vybavení a dalších. Rozsah a struktura nehmotných nefinančních aktiv jsou analyzovány 

v části 4.1.1. Indikátory rozsahu ochrany duševního vlastnictví vycházející z údajů 

národního účetnictví jsou v práci označovány jako AN_112 (údaj vychází z absolutních 

hodnot nehmotných fixních aktiv), respektive AN_REL (údaj vychází z relativních 

hodnot). 

Druhý způsob vyčíslení rozsahu ochrany duševního vlastnictví je založen na počtu 

účinných instrumentů průmyslového vlastnictví. Patenty a užitné vzory, validované 

pro Českou republiku, vyjadřují rozsah ochrany co do počtu. Tomuto způsobu vyjádření 

ochrany duševního vlastnictví je věnována část 4.1.2. Údaje, které reprezentují tento 

způsob kvantifikace rozsahu ochrany duševního vlastnictví jsou v práci označeny jako 

VAL_PV. 

Další způsob, kterým je v této práci odhadován rozsah ochrany duševního vlastnictví, 

vychází z mezinárodně komparovatelných údajů. Jsou použity dva indexy, které byly 

původně konstruovány za účelem sledování rozsahu ochrany duševního vlastnictví. 

Parkův index je založen na analýze příslušné legislativy (dále označován jako PARK). 

Zatímco index, který je v práci dále označován jako WEF, vychází z dotazníkového 
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šetření a je součástí multikriteriálního indexu konkurenceschopnosti sestavovaného 

Světovým ekonomickým fórem. Oba indexy jsou blíže představeny v části 4.1.3.  

Všechny použité ukazatele, včetně jejich základních charakteristik, jsou uvedeny 

v následující tabulce 4.20. Vysvětlující proměnné lze rozdělit do dvou skupin. Do první 

skupiny patří WEF, PARK, VAL_PV. Pomoc ukazatelů, náležících do první skupiny, 

je možné odhadovat rozsah ochrany duševního vlastnictví na úrovni celé České republiky. 

Index WEF je k dispozici od roku 2005, VAL_PV od roku 2000 a PARK od roku 199594.   

Další skupina vysvětlujících ukazatelů zachycuje rozsah ochrany duševního vlastnictví 

na úrovni jednotlivých odvětví NACE. Ukazatel AN_112 zachycuje změny hodnoty 

nehmotných nefinančních aktiv vlastněných podniky z příslušného odvětví. AN_REL 

udává hodnotu nehmotných nefinančních aktiv relativně k hodnotě všech nefixních aktiv 

patřícím podnikům z daného odvětví.  

Tab. 4.20 Informace o vstupních datech modelu 

Kód Název IA/RO* Období 
Podrobnost 
dat 

Typ 
proměnné 

I_SPF 
Intenzivní faktor 
ekonomického růstu 

IA 1993-2012 NACE 

Z
á
v
is

lá
 I_ADV Nově udělené patenty IA 1995-2012 NACE 

WEF Subjektivní rozsah ochrany RO 2005-2012 ČR 

N
e
z
á
v
is

lá
 

PARK Legislativní rozsah ochrany RO 1995-2012 ČR 

VAL_PV 
Účinné průmyslové 
vlastnictví 

RO 2000-2012 ČR 

AN_112 Nehmotná fixní aktiva RO 1993-2012 NACE 

AN_REL 
Nehmotná fixní aktiva – 
relativně 

RO 1993-2012 NACE 

*IA – Intenzita inovační aktivity, RO – Rozsah ochrany duševního vlastnictví 
Zdroj: vlastní zpracování 

V situacích, kdy část dat svou strukturou odpovídá panelovým datům95, zatímco další část 

udává jednotnou informaci pro všechny sledované oblasti se dle QMS96 (2010) jako 

nejvhodnější způsob nakládání s daty jeví práce se sdruženými daty (pooled data).  

Z tabulky 4.20 je patrné, že údaje I_SPF, I_ADV, AN_112 a AN_REL jsou k dispozici 

za jednotlivá odvětví NACE (na úrovni jednotlivých sekcí). V následujícím textu a 

                                                 
94 Nutno však opět zdůraznit, že hodnoty Parkova indexu byly publikovány pouze za roky 1995, 2000 

a 2005 (stav k březnu 2014). 
95 Základní principy práce s panelovými daty jsou shrnuty v Pánková (2007). 
96 Quantitative Micro Software (QMS) je tvůrce ekonometrického softwaru E-views.   
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tabulkách je v některých případech žádoucí zdůraznit, že daný údaj je uveden za konkrétní 

odvětví ekonomické činnosti. V tomto případě jsou použity písmenné kódy sekcí NACE. 

Obdobně jako v části 4.1 vyjadřuje písmenný kód X hodnotu za celé národní 

hospodářství. Například proměnná AN_112_A vyjadřuje hodnotu nehmotných fixních 

aktiv v NACE A – zemědělství. 

Pokud je pomocí proměnné vyjádřena hodnota pro několik odvětví současně97, je použito 

následující značení. AN_112_?, kdy místo symbolu „?“ je uvedeno označení příslušné 

skupiny odvětví. Předpokládáme-li že skupina označená „GRP00“ zahrnuje všechna 

odvětví NACE, tak AN_112@GRP00 označuje hodnotu nehmotných fixních aktiv 

v celém hospodářství. Jednotlivé skupiny jsou definovány dále v textu. Další podrobnosti 

o označení proměnných a modelů jsou uvedeny v příslušných pasážích textu. 

Testy vstupních dat 

Obecně lze říci, že pro aplikaci lineární panelové regrese a využití metody nejmenších 

čtverců je nutné použít data, která jsou stacionární a zároveň vykazují charakteristiky 

normálního rozložení. Vykazují-li vstupní údaje nežádoucí charakteristiky, je nutné data 

transformovat. Transformace vstupních dat je doprovázena omezením při interpretaci 

odhadů. Z tohoto důvodu jsou v modelech modifikovaná data použita pouze v nutných 

případech. 

U jednotlivých časových řad byla testována jejich stacionarita a normalita datového 

rozložení. Stacionarita byla testována pomocí rozšířeného Dickey-Fuller testu, normalita 

byla testována pomoci Jarque-Bera (J-B) testu. Podrobné výsledky testů za jednotlivá 

odvětví jsou uvedeny v Příloze 6. Výsledky těchto testů jsou sumarizovány 

v následujících částech textu a tabulkách 4.21 a 4.22.  

Stacionarita 

Z hlediska stacionarity časových řad se vstupní data jeví jako vhodná (protože není nutné 

je výrazněji modifikovat). Ve většině případů postačí k odstranění nestacionarity časové 

řady pouze diference prvního řádu. Výsledky testů stacionarity jsou uvedeny v následující 

tabulce. Stacionární data jsou v tabulce 4.21 podbarvena. 

U ukazatelů WEF a VAL_PV je existence nestacionarity potvrzena i po přepočtu pomocí 

diference druhého řádu. V tomto případě byly testovány také logaritmované hodnoty. 

                                                 
97 V kapitole 4.1 bylo zjištěno, že mezi vývojem hodnot v některých odvětvích existuje silná korelace. Při 

odvolání na tuto skupinu je použit způsob označení, který je popsán dále v textu.  
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Po úpravě pomocí diference druhého řádu na logaritmovaných řadách ukazatelů WEF 

a VAL_PV se takto získané časové řady jeví jako stacionární. 

Při identifikaci nestacionarity na časových řadách údajů za jednotlivá odvětví (ukazatele 

I_SPF, I_ADV, AN_112 a AN_REL) byla nestacionarita identifikována pouze 

v některých z nich. V tabulce 4.21 je počet odvětví s prokázanou nestacionaritou uveden 

společně s celkovým počtem testovaných odvětví, přičemž kód odvětví NACE, ve kterém 

je testovaná časová řada nestacionární, je uveden v závorce. Pro upřesnění připomeňme, 

že pro sestavení regresního modelu je vhodné používat stacionarizované časové řady 

(blíže viz QMS 2010a). 

Tab. 4.21 Výsledky testů stacionarity  

Proměnná Původní 1. diference 2. diference 

I_SPF ANO; 1/20 (J) ANO; 1/20 (J) ANO 

I_ADV Většina NE ANO ANO 

WEF NE NE NE 

LN 𝑤𝑒𝑓 NE NE ANO 

PARK NE ANO ANO 

VAL_PV NE NE NE 

LN 𝑣𝑎𝑙_𝑝𝑣 NE NE ANO 

AN_112 Většina NE ANO; 4/20 (D,F,J,M) ANO 

AN_REL Většina NE ANO; 4/20 (J,P,R,X) ANO; 1/20 (C) 

Pozn.: Hodnota NE znamená, že v datech byla prokázána přítomnost 
nestacionarity, hodnota ANO znamená, že v datech nebyla prokázána 
nestacionarita, tedy, že data lze považovat za stacionární; z testů byly pro 
nedostatek vstupních dat vynechána odvětví T a U. 

Zdroj.: vlastní zpracování   

Normální rozložení 

Při odhadech modelů s využitím regresní analýzy je vhodné použít data, která mají 

normální rozložení. V následující tabulce jsou uvedeny souhrnné výsledky testů 

normality pomocí Jarque-Bera (J-B) testu. Výsledná hodnota J-B testu udává rozdíl mezi 

charakteristikami šikmosti a špičatosti normálně rozložených a testovaných dat. Vyšší 

hodnoty J-B reprezentují větší odchylku testovaných dat od normálně rozložených dat.  

Podbarvené buňky v tabulce 4.22 zobrazují situaci, kdy s pomocí J-B testu nebylo možné 

vyvrátit hypotézu o normálním rozložení dat. Je patrné, že většina vstupních časových 

řad je normálně rozložena také na úrovni první a druhé diference, což znamená, že většina 

stacionárních časových řad (viz předchozí tabulka) má normální rozložení (viz následující 

tabulka 4.22).  
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Tab. 4.22 Výsledky testů normality 

Proměnná Původní 1. diference 2. diference 

I_SPF ANO; 2/21 (C,X) ANO ANO; 1/21 (J) 

I_ADV 
ANO; 8/21 

(A,F,H,I,K,L,N,X) 
ANO; 8/21 

(C,F,G,H,L,M,N,X) 
ANO; 8/21 

(C,F,G,H,L,M,N,X) 

WEF ANO ANO ANO 

PARK ANO NE NE 

VAL_PV ANO ANO ANO 

AN_112 ANO 
ANO; 7/20 

(A,B,H,I,L,O,S) 
ANO; 7/20 

(A,B,H,L,O,S) 

AN_REL 
ANO; 6/20 

(B,I,J,M,O,X) 
ANO; 7/20 

(A,C,G,K,L,O,S) 
ANO; 5/20 
(A,F,L,R,S) 

Pozn.: hodnota ANO znamená, že data mají normální rozložení (nebylo 
možné pomocí J-B testu říci, že by neměla normální rozložení), hodnota 
NE znamená, že data nemají normální rozložení; z testů byly pro 
nedostatek vstupních dat vynechána odvětví T a U 

Zdroj.: vlastní zpracování   

Po provedení vstupních testů je tedy možné říci, že vstupní data jsou i po transformaci 

vhodná k použití při odhadech regresních modelů a použití metody nejmenších čtverců. 

Při sestavování jednotlivých rovnic modelu jsou vstupní data volena s ohledem na jejich 

následnou interpretaci. Jsou upřednostněna data s nižším stupněm transformace. 

Například, je-li na základě testů stacionarity zjištěno, že za stacionární lze považovat 

první i druhou diferenci dané časové řady, je do modelu použita první diference, neboť 

její následná interpretace je méně komplikovaná98. 

4.3.2 Statistický odhad vybraných modelů 

Pomocí testů vstupních dat byl zjištěn vhodný způsob jejich transformace, viz 

předchozí část textu. Transformovaná data jsou vhodná ke konstrukci lineárního 

panelového regresního modelu. Vysvětlující proměnné byly transformovány následovně:  

WEF  -> D99(Ln(WEF),2), 

PARK  -> D(Park,1), 

VAL_PV  -> D(Ln(VAL_PV),2), 

AN_112?100  -> D(AN_112?,1), 

AN_REL?  -> D(AN_REL?,1). 

                                                 
98 Zatímco první diferenci časové řady lze interpretovat jako velikost změny hodnot, druhá diference bývá 

interpretována jako změna velikosti změn. Toto vysvětlení může při ekonomické interpretaci vycházející 

z krátké časové řady vyvolat nejednoznačnosti.  
99 Písmenem D je označena diference časové řady. Např. D(X,2) označuje diferenci 2. řádu proměnné X.  
100 Symbol „?“ vyjadřuje, že data jsou dostupná pro jednotlivá odvětví. Při výpočtech je pak symbol „?“ 

substituován kódem pro příslušné odvětví. Podrobněji o označení, viz předchozí text. 
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Vysvětlované proměnné byly transformovány následovně: 

I_SPF?  (bez nutnosti transformace), 

I_ADV?  -> D(I_ADV?,1). 

Dále jsou používány pouze transformované proměnné. V předchozích částech textu 

(zejména v kapitole 4.1) je zjištěno, že ne všechna odvětví (respektive hodnoty 

reprezentující určitý jev v nich) se v čase vyvíjejí souběžně. Při zkoumání vlivu rozsahu 

ochrany duševního vlastnictví na intenzitu inovační aktivity jsou v úvahu brány tři různé 

skupiny odvětví NACE. Tyto skupiny se vzájemně překrývají. Regresní modely jsou 

odhadovány pro každou skupinu odvětví. 

První skupina (GRP00) zahrnuje všechna odvětví, pro která jsou dostupná data. Druhá 

skupina (GRP01) zahrnuje odvětví, mezi nimiž je stran hodnoty nehmotných 

nefinančních aktiv statisticky významná pozitivní korelace (blíže viz 4.1.1). Třetí skupina 

(GRP02) zahrnuje pouze ta odvětví, která mají při první diferenci časové řady 

vysvětlujících proměnných normálně rozložená data. Jednotlivé skupiny zahrnují tato 

odvětví: 

GRP00 ∋ X, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, [20] 

GRP01 ∋ C, D, E, H, J, M, O, R, [8] 

GRP02 ∋ X, D, E, F, J, M, N, P, Q, R [10]. 

Při zkoumání, zda mezi rozsahem ochrany duševního vlastnictví a intenzitou inovační 

aktivity existuje přímá, či nepřímá úměra, je vhodné zvážit, zda v jednotlivých odvětvích 

neexistují určitá relevantní specifika, která nelze dostupnými údaji vyčíslit.  

Během explorace teoretické literatury bylo zjištěno, že institucionální bariéra může být 

substituována technologickou a vice versa101. Lze se domnívat, že potřeba ochrany 

jednotlivých vynálezů se značně liší, a že tyto odlišnosti mohou být dány rozdílnou 

prostupností technologické bariéry.  

Rozdílná prostupnost technologické bariéry může být způsobena charakterem 

chráněného nehmotného statku. Lze předpokládat, že možnosti imitace softwarových 

vynálezů a vynálezů spadajících do kategorie strojírenství jsou odlišné. Stejně tak existují 

odlišnosti i mezi ostatními kategoriemi vynálezů. Předpokládejme, že vztah mezi 

                                                 
101 Podrobněji viz druhá a třetí kapitola. 
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rozsahem ochrany duševního vlastnictví a intenzitou inovační aktivity je touto možností 

imitace ovlivněn. 

Data o možnostech imitace však nejsou dostupná. Předpokládejme, že možnosti imitace 

jsou odvětvově specifické102. V každém odvětví existují specifické faktory, které 

determinují intenzitu inovační aktivity. Pokud je při odhadech panelových regresních 

modelů použita metoda fixních efektů, tak jsou tyto odvětvově specifické faktory 

zohledněny103.  

Panelové regresní modely jsou odhadnuty s, a také bez použití metody fixních efektů. 

Při odhadech bez použití metody fixních efektů lze předpokládat, že efekty 

nestejnorodosti zůstávají skryty v reziduální složce. Rozdíl mezi regresními rovnicemi s a 

bez použití fixních efektů104 je možné vyjádřit následovně: 

𝑦𝑡
𝑖 = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑡

𝑖

𝑚

𝑘=1

+ 𝜖𝑡 (4.16) 

𝑦𝑡
𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1

𝑖 + ∑ 𝛽𝑘

𝑚

𝑘=1

𝑥𝑘𝑡
𝑖 + 𝜖𝑡 (4.17) 

kde 𝑖 = 1, … , 𝑛 označuje jednotlivá odvětví, 𝑦 reprezentuje vysvětlovanou proměnnou, 

𝑘 = 1, … , 𝑚 udává počet vysvětlujících proměnných, 𝑥𝑘
𝑖  je k-tá vysvětlující proměnná 

pro i-té odvětví v čase t, 𝛽𝑘 hodnota koeficientu příslušného ke k-té vysvětlující 

proměnné, 𝜖 symbolizuje reziduální složku, 𝛼 je konstanta modelu bez použití fixních 

efektů. Při použití fixních efektů (pro jednotlivé průřezy) je 𝛼0 společná konstanta a 𝛼1
𝑖  

je specifická konstanta i-tého odvětví. 

Odhadování regresních rovnic s použitím fixních efektů umožňuje zachytit specifika 

jednotlivých odvětví (průřezů). Tyto zvláštnosti jsou zachyceny pomocí specifické 

konstanty 𝛼1
𝑖 . Hodnota specifické konstanty je vztažena k průměru všech, v modelu 

zahrnutých, odvětví. 

Na základě dosažených znalostí nelze ex ante určit, který regresní model je pro vyjádření 

zkoumaného vztahu nejvhodnější. Z tohoto důvodu jsou sestaveny všechny možné 

varianty lineárních regresních modelů. Celkový počet modelů (x) je dán vztahem (4.18). 

                                                 
102 Logicky správnější se jeví předpoklad odlišné prostupnosti technologické bariéry napříč jednotlivými 

třídami MPT. Klasifikace NACE a MPT jsou však nekompatibilní. Veškerá ostatní data jsou použita na 

úrovni NACE, z tohoto důvodu bylo od použití dat členěných dle MPT upuštěno.  
103 Za předpokladu, že jsou tato specifika v čase neměnná. 
104 Rovnice (4.17) zachycuje regresi s použitím fixních efektů. 
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Kombinací dvou vysvětlovaných proměnných (a), jedné až pěti vysvětlujících 

proměnných (b), dvou metod odhadu (c, s fixními efekty105 a bez fixních efektů), a tří 

skupin odvětví (d) je získáno 372 modelů106. 

𝑎 ⋅ 𝑏 ⋅ 𝑐 ⋅ 𝑑 = 𝑥 

(2
1
) ⋅ [(5

1
) + (5

2
) + (5

3
) + (5

4
) + (5

5
)] ⋅ (2

1
) ⋅ (3

1
) = 372  (4.18) 

2 ⋅ 31 ⋅ 2 ⋅ 3 = 372 

Takto vytvořené modely byly postupně odhadnuty s pomocí softwaru E-views. Základní 

výsledky107 všech 372 odhadů jsou uvedeny v Příloze 7, modelům je přiřazen 

alfanumerický kód, z nějž lze zjistit jejich základní vlastnosti, blíže o tomto kódu viz 

str. 134). Z těchto 372 modelů jsou vybrány a v následujícím textu podrobněji 

analyzovány pouze statisticky významné modely (s hodnotou P.(F-stat.) < 0,1)108.  

U takto vybraných modelů jsou posouzeny hodnoty P.(t-stat.)109, u statisticky 

významných modelů je zohledněna velikost koeficientu determinace (R2)110 a Durbinova-

Watsonova (D-W) statistika111.  

Při posouzení charakteristik jednotlivých modelů bylo zjištěno, že při tvorbě modelu se 

jako vhodné vysvětlující proměnné jeví AN_112? a AN_REL?. Skutečnost, že ostatní 

aproximátory rozsahu ochrany duševního vlastnictví nejsou vhodné, lze přisuzovat 

nízkému počtu pozorování ostatních ukazatelů. Ostatní zvolené ukazatele (PARK, WEF, 

                                                 
105 V teoretické části práce je formulována myšlenka, že technologická a institucionální bariéra jsou ve 

vzájemné interakci. Relace technologické a institucionální bariéry se v jednotlivých vědních oblastech 

mohou lišit. Mohou existovat odvětví, ve kterých je institucionální ochrana duševního vlastnictví nezbytná, 

zatímco v jiných odvětvích jsou původci schopni chránit své vynálezy na základě dostupné technologické 

hranice. Právě využití odhadu s pomocí fixních průřezových efektů umožní zkoumat vliv regressorů na 

jednotlivá odvětví. Podrobněji o práci s fixními efekty na sdružených datech (pooled data) viz QMS (2010a) 
106 Prvky v rámci a, b, c, d, viz vztah (4.18)se mohou vyskytnout pouze jednou, proto jsou použity 

kombinace bez opakování. Připomeňme, že kombinační číslo má tvar 𝐶𝑘(𝑛) = (𝑛
𝑘

) =
𝑛!

𝑘!(𝑛−𝑘)!
, kde 

k vyjadřuje počet prvků, které bez možnosti jejich opakování vybíráme z množiny n prvků.  
107 Za základní výsledky jsou považovány: hodnota koeficientu determinace (R2), pravděpodobnostní 

hodnota F-statistiky, Durbinova-Watsonova statistika. 
108 Tak, aby případné závěry byly statisticky významné. Nutno však říci, hodnoty posuzovaných 

charakteristik (R2, D-W) se statisticky významných a nevýznamných modelů příliš nelišily. 
109 Za statisticky významné jsou považovány koeficienty s hodnotou < 0,1. Hodnoty t-statistiky u modelu 

s fixními efekty jsou korigovány pomoci Whitovy metody odhadu. Výsledky jsou tak zohledňují možný 

výskyt autokorelace a heteroskedasticity. 
110 Vyšší hodnoty koeficientu determinace jsou preferovány. Koeficient nabývá hodnot 0 až 1. Hodnota 

koeficientu vyjadřuje z jaké části je vysvětlovaná proměnná determinována vysvětlujícími proměnnými.  
111 D-W test je využit k detekci autokorelace reziduí modelu. D-W statistika nabývá hodnot 0 až 4. 

Autokorelaci lze vyloučit, blíží-li se hodnota D-W testu k 2.  
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VAL_PV) sice mohou být vhodným aproximátorem rozsahu ochrany duševního 

vlastnictví, ale nelze na jejich základě činit statisticky významné závěry112.  

Z celkového počtu 372 odhadovaných modelů zcela odpovídá výše uvedeným kritériím 

pouze následujících 9 modelů. Osm z těchto modelů je odhadnuto pomocí metody fixních 

efektů. Rovnice jednotlivých modelů jsou označeny alfanumerickým kódem113. Tyto 

kódy jsou použity také v souhrnné tabulce dále v textu. 

Kód modelu má následující tvar:  

Typ závislé proměnné_počet nezávisle proměnných_kód kombinace_Metoda@skupina odvětví  

a zachycuje jednotlivé charakteristiky modelu oddělené podtržítky.  

Pro ilustraci je uvedeno označení modelu: A_2_09_FE@GRP01, který je dále v textu 

podrobněji popsán. 

Písmeno v úvodu označuje vysvětlovanou proměnnou (A= I_SPF?; B= D(I_ADV?,1)); 

počet použitých vysvětlujících proměnných je uveden za prvním podtržítkem; za druhým 

podtržítkem je uvedena jedna z kombinací k-tého řádu (viz rovnice (4.18)), které je možné 

získat s využitím 5 vysvětlujících proměnných.  

V případě, že je model odhadován s využitím fixních efektů obsahuje na konci označení 

„_FE“. Modely jsou odhadovány na třech skupinách odvětví (GRP00, GRP01, GRP02), 

příslušná skupina odvětví je specifikována s použitím znaku „@“. Použité kódy 

korespondují s kódy modelů uvedených v příloze 7. V následující části této subkapitoly 

jsou uvedeny matematické zápisy těch modelů, které splnily výše uvedená kritéria.  

Matematický zápis statisticky významných modelů  

Z 372 dvou odhadnutých modelů je relevantních následujících 9 modelů (kritéria viz 

výše). Jeden z nich je odhadnut bez použití metody fixních efektů, ostatní s použitím 

metody fixních efektů. Nejprve je specifikován první model. V rámci specifikace je 

uvedeno, které proměnné jsou použity k aproximaci vysvětlovaného a vysvětlujících 

jevů. 

                                                 
112 Je však vhodné poznamenat, že v modelech, které jsou jako celek statisticky významné (hodnota P. (F-

stat.) < 0,1) měla vysvětlující proměnná D(Log(VAL_PV),2) vždy shodný vliv jako ostatní vysvětlující 

proměnné (usuzováno na základě hodnoty koeficientů β ). 
113 Alfanumerické kódy všech modelů jsou součástí přílohy 7.  
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Odhad bez použití fixních efektů 

Pomocí modelu B_2_03@GRP01 jsou odhadovány změny v intenzitě inovační aktivity, 

aproximované pomocí počtu přihlašovaných a nově udělených instrumentů duševního 

vlastnictví, tj. 𝐷(𝐼_𝐴𝐷𝑉, 1)̂ (vysvětlovaná proměnná), pomocí změn v tempech růstu 

rozsahu ochrany duševního vlastnictví měřených pomocí ukazatele získaného 

publikovaného světovým ekonomickým fórem D(ln(WEF),2) (první vysvětlující 

proměnná) a ukazatele konstruovaného na základě počtu účinných instrumentů 

chránících průmyslové vlastnictví v České republice D(ln(VAL_PV),2) (druhá 

vysvětlující proměnná). Model lze vyjádřit pomocí následující rovnice: 

B_2_03@GRP01: 

𝐷(𝐼_𝐴𝐷𝑉, 1)̂ = 𝛼 + 𝛽1𝐷(ln(𝑊𝐸𝐹), 2) + 𝛽2 𝐷(ln(𝑉𝐴𝐿_𝑃𝑉), 2) (4.19) 

Odhad s použitím fixních efektů 

V dalších modelech je intenzita inovační aktivity (vysvětlovaná proměnná) měřena 

pomocí dynamického faktoru intenzity114. Hodnota tohoto ukazatele za i-tá odvětví je 

označena (𝑖_𝑠𝑝�̂�𝑖) a je odhadována pomocí aproximátorů rozsahu ochrany duševního 

vlastnictví vycházejících z hodnoty nehmotných nefinančních aktiv.  

Hodnota první vysvětlující proměnné, 𝐷(𝐴𝑁_𝑅𝐸𝐿, 1)𝑖, vyjadřuje změny v objemu 

nehmotných aktiv vlastněných subjekty v daném odvětví v relaci k hrubé přidané hodnotě 

daného odvětví. Druhá vysvětlující proměnná, 𝐷(𝐴𝑁_112,1)𝑖, zachycuje změny 

v rozsahu ochrany duševního vlastnictví s využitím absolutní změny hodnoty 

nehmotných nefinančních aktiv. Rovnice jednotlivých odhadů lze zapsat následovně.  

A_2_09_FE@GRP01 a A_2_09_FE@GRP02: 

𝑖_𝑠𝑝�̂�𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1
𝑖 + 𝛽1𝐷(𝐴𝑁_𝑅𝐸𝐿, 1)𝑖 + 𝛽2𝐷(𝐴𝑁_112,1)𝑖 (4.20) 

A_1_03_FE@GRP00, A_1_03_FE@GRP01 a A_1_03_FE@GRP02: 

𝑖_𝑠𝑝�̂�𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1
𝑖 + 𝛽1𝐷(𝐴𝑁_112,1)𝑖  (4.21) 

A_1_04_FE @GRP00, A_1_04_FE@GRP01 a A_1_04_FE@GRP02: 

𝑖_𝑠𝑝�̂�𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1
𝑖 + 𝛽1𝐷(𝐴𝑁_𝑅𝐸𝐿, 1)𝑖 (4.22) 

                                                 
114 Konstrukci tohoto ukazatele je věnována samostatná podkapitola 4.2.1. 
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Citlivostní koeficienty β udávají citlivost hodnoty vysvětlované proměnné na hodnotu 

příslušné vysvětlující proměnné. Při transformaci dat, která byla provedena, je z pohledu 

interpretace modelů podstatný především směr závislosti (znaménko před koeficientem).  

V modelech s více vysvětlujícími proměnnými je testována přítomnost multikolinearity. 

V modelech A_2_09_FE@GRP01 a A_2_09_FE@GRP02 byla prokázána vzájemná 

závislost vysvětlujících proměnných pro odvětví A, D, H, K, O, P, Q. Vstupní data pro 

ostatní odvětví zahrnutá v odhadech výše zmíněných modelů nevykazují žádné 

signifikantní znaky vzájemného vztahu, a tak není nutné vyloučení jedné z proměnných.  

Přítomnost multikolinearity vstupních dat mezi výše zmíněnými odvětvími nemá žádné 

jednoznačné vysvětlení, které pramení z charakteru ekonomické činnosti, rozsahu 

produkce, či relativního podílu nehmotných nefinančních aktiv na celkové hrubé přidané 

hodnotě odvětví. 

4.3.3 Výsledky a jejich interpretace 

Výsledky statisticky významných modelů jsou zachyceny v následujícím textu 

a tabulkách. Výsledky jsou interpretovány nejprve pro model bez použití fixních efektů 

a poté pro modely odhadnuté s použitím metody fixních efektů. Z výsledků vyplývá, že 

použití modelů s fixními efekty je vhodnější. Modelům odhadnutým pomoci fixních 

efektů je věnována převážná část této podkapitoly. Dalším zajímavým zjištěním je, že 

v případě odhadů bez použití fixních efektů je v modelu vhodné použít vysvětlovanou 

proměnné typu B, která vychází z počtu nově udělených ochranných prvků.  

Koeficienty determinace (R2) jednotlivých, výše uvedených, modelů, viz rovnice (4.19) 

až (4.22), se pohybují v rozmezí od 0,17 do 0,21, detaily viz Příloha 7. Vysvětlovaný jev 

je tak s pomocí modelu vysvětlen přibližně z jedné pětiny. Zbývajících 80 % variability 

vysvětlované proměnné připadá na náhodnou složku. Intenzitu inovační aktivity lze 

pomocí rozsahu ochrany duševního vlastnictví vysvětlit jen částečně115.  

  

                                                 
115 Jako vysvětlující proměnné byly použity veškeré dostupné údaje aproximující rozsah ochrany duševního 

vlastnictví. Koeficient determinace by bylo možné zvýšit rozšířením modelů o další proměnné. Zvýšení R2 

by však bylo přičteno dalším vysvětlujícím jevům a tak by nedošlo ke zvýšení míry objasnění vlivu rozsahu 

ochrany na inovační aktivitu.  
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Model bez použití fixních efektů 

V modelu bez použití fixních efektů (B_2_03@GRP01) je pomocí rozsahu ochrany 

duševního vlastnictví vysvětlena malá část změn v intenzitě inovační aktivity. Zároveň 

jsou vlivy vysvětlujících proměnných protichůdné. Kladná hodnota koeficientu 𝛽1 udává, 

že vlivem zvýšení tempa růstu ochrany duševního vlastnictví dojde ke zvýšení inovační 

aktivity, zatímco záporná hodnota koeficientu 𝛽2 udává, že vlivem zvýšení tempa růstu 

rozsahu ochrany duševního vlastnictví dojde k oslabení inovační aktivity. Hodnoty 

koeficientů 𝛽1 a 𝛽2 jsou velmi nízké, lze tedy říci, že změny v tempech růstu rozsahu 

ochrany duševního vlastnictví budou mít pouze minimální vliv na změny inovační 

aktivity.  

Tab 4.23 Výsledky modelu bez použití fixních efektů 

Model B_2_03 

NACE @GRP01 

R2 0,167 

𝛼 8,66E-06 

𝛽1 7,40E-04 

𝛽2 -0,000651 

Zdroj: vlastní zpracování 

Protichůdné hodnoty koeficientů beta lze přisoudit typu použitých ukazatelů. Záporný 

koeficient se vztahuje k rozsahu ochrany duševního vlastnictví, který je měřen 

subjektivním hodnocením. Zatímco kladný koeficient odpovídá rozsahu ochrany 

duševního vlastnictví, které zachycuje faktický nárůst počtu validovaných instrumentů 

ochrany průmyslového vlastnictví. Razantní transformace vstupních dat sice činí tento 

model statisticky významným, ale jeho interpretační hodnota je nízká.  
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Modely s použitím fixních efektů 

V následující tabulce 4.24 jsou zachyceny výsledky statisticky významných modelů, 

které byly odhadnuty s využitím metody fixních efektů. Koeficienty determinace jsou 

mírně vyšší, než v případě předchozího modelu. Jejich hodnota se pohybuje v rozmezí 

0,18 až 0,21. Podstatné je, že ve všech osmi odhadnutých modelech jsou hodnoty 

koeficientů 𝛽1 a 𝛽2 kladné, což lze interpretovat jako celkový pozitivní vliv zvýšení 

nezávislých proměnných na vysvětlovanou proměnnou. 

Tab. 4.24 Výsledky modelů s použitím fixních efektů  

Model A_2_09_FE A_1_03_FE A_1_04_FE 

c
e

lk
o

v
ý
 e

fe
k
t NACE @GRP01 @GRP02 @GRP00 @GRP01 @GRP02 @GRP00 @GRP01 @GRP02 

R2 0,201 0,209 0,177 0,188 0,187 0,187 0,191 0,206 

𝛼0 0,055 -0,035 -0,021 0,022 -0,076 0,015 0,085 -0,02 

𝛽1 13,152 16,927 5,94E-05 1,26E-04 5,13E-05 20,847 19,09 19,15 

𝛽2 7,77E-05 2,82E-05 - - - - - - 

𝛼1
𝑖    (X):+0,413 (X):+0,306  (X):+0,382 (X):+0,446  (X):+0,481 + (X) 

      (A):+0,005    (A):-0,031   +/- (A) 

      (B):-0,248    (B):-0,253   - (B) 

  (C):+0,424   (C):+0,505 (C):+0,441   (C):+0,489 (C):+0,419  + (C) 

  (D):-0,250 (D):-0,158 (D):-0,174 (D):-0,220 (D):-0,121 (D):-0,207 (D):-0,277 (D):-0,172 - (D) 

  (E):-0,238 (E):-0,148 (E):-0,162 (E):-0,206 (E):-0,110 (E):-0,197 (E):-0,267 (E):-0,163 - (E) 

    (F):-0,159 (F):-0,247  (F):-0,197 (F):-0,196  (F):-0,170 - (F) 

      (G):+0,287    (G):+0,262   + (G) 

  (H):+0,091   (H):+0,171 (H):+0,116   (H):+0,144 (H):+0,074  + (H) 

      (I):-0,333    (I):-0,367   - (I) 

  (J):+0,144 (J):+0,321 (J):+0,164 (J):+0,034 (J):+0,228 (J):+0,331 (J):+0,250 (J):+0,356 + (J) 

      (K):+0,057    (K):+0,039   + (K) 

      (L):+0,178    (L):+0,143   + (L) 

  (M):-0,024 (M):+0,076 (M):-0,001 (M):-0,037 (M):+0,052 (M):+0,039 (M):-0,038 (M):+0,067 +/- (M) 

    (N):-0,199 (N):-0,219  (N):-0,167 (N):-0,247  (N):-0,212 - (N) 

  (O):+0,117   (O):+0,202 (O):+0,129   (O):+0,191 (O):+0,121  + (O) 

    (P):+0,365 (P):+0,349  (P):+0,402 (P):+0,315  (P):+0,350 + (P) 

    (Q):-0,345 (Q):-0,359  (Q):-0,307 (Q):-0,394  (Q):-0,360 - (Q) 

  (R):-0,263 (R):-0,167 (R):-0,216 (R):-0,257 (R):-0,163 (R):-0,208 (R):-0,281 (R):-0,177 - (R) 

      (S):-0,264     (S):-0,297     - (S) 

Pozn.: Těchto osm modelů je specifikováno rovnicemi (4.20) až (4.22), viz str. 135.  
Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnota společné konstanty modelu 𝛼0 se pohybuje v intervalu 〈−0,076; +0,085〉, tedy 

blízko nuly. Zatímco hodnoty specifických konstant pro i-tá odvětví 𝛼1
𝑖  se pohybují 

daleko za hranicemi tohoto intervalu. Odvětví s kladnou hodnotou specifických konstant 

jsou uvedena zeleně, záporné hodnoty červeně. Sloupcové součty specifických konstant 

jsou nula. 

V pravém sloupci tabulky je uvedeno, zda je hodnota specifické konstanty pro dané 

odvětví kladná, nebo záporná ve všech komentovaných modelech. Hodnota specifické 
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konstanty zahrnuje nepozorované faktory, je vyjádřena ve vztahu ke specifickým 

konstantám ostatních odvětví.  

Jednotlivá odvětví jsou rozdělena dle hodnoty 𝛼1
𝑖  do dvou skupin, které jsou zobrazeny 

v následující tabulce 4.25. Číslo u kódu odvětví udává průměrnou hodnotu konstanty 𝛼1
𝑖 , 

která zobrazuje odvětvově specifický vliv (fixní efekt).  

Lze říci, že pozitivní efekty zvyšování rozsahu ochrany duševního vlastnictví (určený 

hodnotou koeficientu 𝛽𝑘 ) se projevují v odvětvích s kladným fixním efektem (kladnou 

specifickou konstantou). Dále lze říci, že hodnota koeficientů 𝛽 (ve vztahu k hodnotám 

specifických konstant) je velmi nízká.  

Z tohoto pohledu má hodnota specifické konstanty v odhadnutých modelech mnohem 

větší význam, než hodnoty koeficientů. Například v modelu A_1_03_FE@GRP00116 jsou 

hodnoty 𝛼0 = −0,021 a 𝛼1
𝐹 = −0,25. Vysvětlující proměnná v tomto modelu 

D(AN_112?, 1), tedy změna hodnoty nehmotných fixních aktiv, je uváděna v mil. Kč. 

Hodnota koeficientu 𝛽1 = 5,94 × 10−5. Dle modelu tak pozitivních hodnot I_SPF 

v odvětví stavebnictví bude dosaženo při kladném přírůstku hodnoty nehmotných fixních 

aktiv ve výši přibližně 4,562 mld. Kč, což se při stávající absolutní hodnotě nehmotných 

fixních aktiv v odvětví (F)-Stavebnictví 2,2 mld. Kč jeví jako nereálné.  

Nízká hodnota R2 a nepoměr mezi konstantou a koeficientem, jsou dva zásadní faktory, 

které působí proti statisticky významnému pozitivnímu vlivu rozsahu ochrany na 

intenzitu inovační aktivity. V modelech A_1_04_FE@GRP00-GRP02 je sice hodnota 

koeficientů 𝛽1 znatelně vyšší, na druhou stranu se tyto koeficienty vztahují k proměnné 

D(AN_REL?,1). Tato proměnná nám udává změny v podílech hodnoty nehmotných 

fixních aktiv na hodnotě všech fixních aktiv v odvětví. V odvětví (F)-Stavebnictví tvoří 

nehmotná fixní aktiva méně než 1 % hodnoty všech fixních aktiv. Obdobně by bylo 

možné interpretovat další hodnoty uvedené v tabulce 4.24. 

  

                                                 
116 Blíže viz rovnice (4.21) 
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Hodnota odvětvově specifické konstanty je v odhadnutých modelech důležitá117. 

Zachycuje vliv nevysvětlených odvětvově specifických jevů. V tabulce 4.25 jsou odvětví 

rozdělena dle hodnoty specifické konstanty do dvou skupin. První skupina s kladnou 

konstantou je označena jako Skupina 1 (+FE), druhá skupina se zápornou konstantou je 

označena jako Skupina 2 (-FE). Lze říci, že by odvětví v jednotlivých skupinách měla 

něco společného? 

Tab. 4.25 Skupiny odvětví dle hodnoty specifické konstanty 

Skupina 1 (+FE) Skupina 2 (-FE) 

Zpracovatelský průmysl (C): +0,456 

Velko a maloobchod, opravy (G): +0,275 

Doprava a skladování (H): +0,119 

Informační a komunikační činnosti (J): +0,229 

Peněžnictví a pojišťovnictví (K): +0,048 

Činnosti v oblasti nemovitostí (L): +0,161 

Veřejná správa a obrana (O): +0,152 

Vzdělávání (P): +0,356 

Těžba a dobývání (B): -0,251 

Výroba a rozvod el. (D): -0,197 

Vodohospodářství (E): -0,186 

Stavebnictví (F): -0,194 

Ubytování, pohostinství (I): -0,35 

Administrativní činnosti (N): -0,209 

Zdravotnictví a soc. péče (Q): -0,353 

Kulturní a rekreační činnosti (R): -0,217 

Ostatní činnosti (S): -0,281 

Zdroj: vlastní zpracování 

Počty odvětví, ve kterých jsou fixní efekty kladné a záporné jsou takřka stejné118. Klíč 

rozdělení odvětví do dvou výše uvedených skupin není zcela jednoznačný. Nelze říci, že 

by v jedné skupině byly pouze průmyslová odvětví, zatímco druhá skupina by zahrnovala 

výhradně služby. Následující text zkoumá obě skupiny z pohledu jejich ekonomické 

významnosti.  

Při pohledu na hrubou přidanou hodnotu jednotlivých odvětví lze říci, že skupina (+FE) 

je ekonomicky významnější. Následující obrázek znázorňuje vývoj hrubé přidané 

hodnoty v první i ve druhé skupině odvětví. Z obrázku je zřejmé, že se výkonnostní 

propast mezi těmito odvětvími postupně zvyšovala.  

V obrázku 4.17 jsou znázorněny tři přímky, přičemž reálná produkce odvětví patřících 

do skupiny (FE-) s postupem času stagnovala, respektive klesal její podíl na celkové 

produkci hospodářství. Zpracovatelský průmysl je odvětvím, které má v České republice 

                                                 
117 V relaci ke společné konstantě i regresorům. 
118 Což je mimo jiné důsledkem toho, že specifická konstanta vyjadřuje vliv odvětvově specifických faktorů 

ve vztahu k průměrnému odvětví. V některých případech se při použití metody fixních efektů vynechá 

některé odvětví, hodnota odvětvově specifické konstanty pak vyjadřuje vztah k tomuto vynechanému 

odvětví. V této práci by však volba vynechané proměnné byla zcela arbitrární, a tak byl zvolen způsob 

výpočtu bez vynechání odvětví.  
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značný ekonomický význam. Mohlo by se tedy zdát, že při posouzení ekonomické 

významnosti bude mít jednoznačnou výhodu ta skupina, jejíž součástí je zpracovatelský 

průmysl. Proto je v obrázku znázorněna ještě šedá pomocná linie, která zahrnuje hodnoty 

reálné produkce jednotlivých odvětví ze skupiny (+FE) bez hodnot za odvětví 

zpracovatelského průmyslu. 

Obr. 4.17 Hrubá přidaná hodnota dle skupin odvětví (mld. Kč, s. c. 2005) 

Zdroj dat: ČSÚ (2013), vlastní zpracování 

Zmíněné skupiny odvětví mohou být posouzeny také z jiných hledisek, které se ke 

zkoumané problematice vztahují. AN_REL? je ukazatel rozsahu ochrany duševního 

vlastnictví, který je vhodný pro komparaci napříč odvětvími, udává podíl nehmotných 

fixních aktiv na celkové hodnotě fixních aktiv v odvětví. V odhadovaných modelech byla 

hodnota tohoto ukazatele udávána pro jednotlivá odvětví. 

Následující obrázek 4.18 udává hodnotu AN_REL pro dvě skupiny odvětví. Vidíme, že 

v průběhu sledovaného období docházelo ke konvergenci hodnot. Pokles relativního 

ukazatele je zapříčiněn především růstem hodnot ve jmenovateli. V tomto obrázku není 

znázorněna hodnota procentuálního podílu samostatně pro skupinu (+FE) bez 

zpracovatelského průmyslu, hodnota podílu totiž po celé sledované období takřka 

dokonale přiléhá k hodnotě za (+FE) jako celek. 
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Obr.: 4.18 Podíl nehmotných fixních aktiv na celkové hodnotě fixních aktiv pro jednotlivé 
skupiny odvětví v ČR (v %) 

 
Zdroj dat: ČSÚ (2013), vlastní zpracování 

Jedním z použitých indikátorů inovační aktivity je I_ADV. Tento indikátor zachycuje 

počty nově podaných patentových přihlášek, zapsaných užitných vzorů a udělených 

patentů. Následující obrázek 4.19 zachycuje podíl mezi ukazatelem I_ADV a hrubou 

přidanou hodnotou (indikátor ekonomické významnosti dané skupiny odvětví). Hodnoty 

zachycené v obrázku nemají jednoznačnou ekonomickou interpretaci, mohou však 

posloužit jako nástroj porovnání sledovaných skupin. 

Lze říci, že odvětví zpracovatelského průmyslu představuje jakýsi extrém v porovnání 

s ostatními sledovanými odvětvími. Vztah mezi počtem nově přihlášených instrumentů 

ochrany průmyslového vlastnictví a hrubou přidanou hodnotou odvětví je v obou 

sledovaných skupinách, po vyloučení odvětví zpracovatelského průmyslu, velice 

podobný. Inovační aktivita měřena pomocí ukazatele I_ADV je v odvětví 

zpracovatelského průmyslu mnohem vyšší, než v ostatních odvětvích. 
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Obr. 4.19 Poměr mezi I_ADV a hrubou přidanou hodnotou v odvětví 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z hlediska ukazatele I_ADV vykazuje odvětví zpracovatelského průmyslu vyšší míru 

inovační aktivity. Stejně tak je tomu i v případě hodnocení inovační aktivity s využitím 

ukazatele I_SPF.  

Následující obrázek 4.20 zachycuje krabičku s vousy pro jednotlivá odvětví. V levé části 

obrázku je zobrazena skupina odvětví (+FE) a v pravé části odvětví spadající do skupiny 

(-FE). Diagram zachycuje hodnoty ukazatele I_SPF pro každé ze sledovaných odvětví. 

Jsou zachyceny hodnoty za období 1993 – 2012. Černý bod představuje průměrnou 

hodnotu, středová linie krabičky znázorňuje mediánovou hodnotu pro příslušné odvětví.  

Obr. 4.20 Krabičkový diagram intenzity inovační aktivity pro jednotlivá odvětví 

  
Zdroj: vlastní zpracování 

Konstrukci a interpretaci ukazatele I_SPF je věnována samostatná kapitola. S jistou mírou 

zjednodušení lze říci, že pokud ve sledovaném odvětví docházelo k ekonomickému růstu, 

a zároveň zde byla hodnota ukazatele I_SPF záporná, lze tuto skutečnost interpretovat 

tak, že ekonomický růst byl způsoben extenzivními růstovými faktory, nikoli 

intenzivními. Z tohoto pohledu lze celou skupinu odvětví (-FE) označit za odvětví, jejichž 

růst je převážně extenzivního charakteru.  
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4.4 Dílčí shrnutí 

Ve čtvrté kapitole je zkoumán vztah mezi rozsahem ochrany průmyslového 

vlastnictví a intenzitou inovační aktivity v jednotlivých hospodářských odvětvích České 

republiky. Zkoumání takového vztahu, jak je vysvětleno v kapitole 3.3, se potýká s řadou 

omezení. Zásadní omezení vyplývá z obtížné kvantifikace obou sledovaných jevů.  

Rozsahu ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a jeho kvantifikaci je 

věnována subkapitola 4.1. Jsou v ní podrobně popsány jednotlivé způsoby měření rozsahu 

ochrany duševního vlastnictví. Z této části je patrné, že rozsah ochrany duševního 

vlastnictví se v České republice postupně zvyšuje.  

Zapojením ČR do jednotného evropského trhu se razantně zvýšil počet prvků 

průmyslového vlastnictví, které jsou účinné na území České republiky. Zároveň se 

získání ochrany průmyslového vlastnictví stalo pro subjekty z České republiky 

dostupnější. I přes rostoucí počty ochranných instrumentů nedochází na území ČR ke 

zvýšení míry sporných řízení. 

Podkapitola 4.2 je věnována možnostem kvantifikace intenzity inovační aktivity. Jsou 

zvoleny dva zásadní přístupy, první vychází z údajů národního účetnictví a je založen  

na vývoji souhrnné produktivity výrobních faktorů.  

Druhý způsob zachycení intenzity inovační aktivity vychází z údajů Úřadu průmyslového 

vlastnictví a zachycuje počty podaných patentových přihlášek, nově udělených patentů a 

zapsaných užitných vzorů, což jsou nejčastější prvky ochrany průmyslového vlastnictví, 

které lze sledovat na úrovni odvětví NACE. Každý ze zvolených ukazatelů má své 

výhody a nevýhody, podléhá určitým zkreslením, ta jsou zmíněna v jednotlivých částech. 

Rozsah ochrany a intenzita inovační aktivity nejsou napříč odvětvími zcela korelovány. 

V rámci zkoumání rozsahu ochrany jsou identifikována odvětví, u nichž lze sledovat 

statisticky významnou korelaci. Při nalézání vztahu byla jednotlivá odvětví zkoumána 

samostatně, ale také v rámci větších celků. 

Podkapitola 4.3 je věnována vztahu mezi rozsahem ochrany duševního vlastnictví 

a intenzitou inovační aktivity. Tento vztah je zkoumán pomocí lineární regrese s využitím 

metody nejmenších čtverců. Vstupní data mají panelovou strukturu. Jsou provedeny 

vstupní testy a případná transformace dat.  
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Při regresní analýze jsou použity všechny kombinace vstupních dat. Odhady jsou 

provedeny za ČR jako celek i za jednotlivá odvětví. Pro zohlednění specifik 

v jednotlivých odvětvích jsou provedeny odhady také s použitím fixních efektů. Celkem 

tak je provedeno 372 odhadů. Pouze 9 z těchto odhadů je statisticky významných, a to 

nejen z hlediska modelu jako celku, ale i z hlediska jednotlivých koeficientů.  

Z provedených regresních analýz vyplývá, že variabilitu inovační aktivity je možné 

vysvětlit změnami v rozsahu ochrany duševního vlastnictví pouze (přibližně) z jedné 

pětiny. Zároveň z analýz vyplynulo, že vliv posilování ochrany duševního vlastnictví se 

na intenzitě inovační aktivity projeví pozitivně. Nicméně jsou hodnoty vypočtených 

regresních koeficientů velice nízké. Mnohem důležitější (z pohledu interpretace 

vypočtených regresních rovnic) úlohu zaujímají specifické konstanty jednotlivých 

odvětví. Podařilo se tedy statisticky ověřit, že vztah mezi ochranou duševního vlastnictví 

a inovační aktivitou existuje. Vliv posílení ochrany duševního vlastnictví je však velice 

slabý, takřka nulový.  
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5 Závěry 

Úspěšné inovace mají nesčetné množství podob, ale v konečném důsledku se vždy 

projeví jako změna, která vede k efektivnějšímu využití výrobních faktorů. Ekonomové 

se shodují, že zavádění inovací a následné zvýšení produktivity výrobních faktorů je 

hlavním zdrojem ekonomického růstu. Tvůrci hospodářské politiky usilují o ekonomický 

růst prostřednictvím různých forem podpory inovací. Jednou z forem podpory je ochrana 

práv duševního vlastnictví. Předkládaná disertační práce je zaměřena na ekonomické 

aspekty této formy podpory. 

Ve vyspělých ekonomikách postupně dochází k posilování ochrany práv duševního 

vlastnictví a zároveň k formalizaci pravidel, na jejichž základě vzniká nárok na ochranu. 

Dříve byly patenty (privilegia) udělovány na základě rozhodnutí panovníka. V dnešní 

době existuje mezinárodně silně harmonizovaný systém pravidel ochrany duševního 

vlastnictví. Okruh nehmotných předmětů duševního vlastnictví, které lze na základě 

těchto pravidel chránit, se v průběhu posledních desetiletí postupně rozšiřoval. Docházelo 

tak k posilování ochrany duševního vlastnictví. 

Cílem práce je posoudit vztah mezi ochranou duševního vlastnictví a inovační aktivitou 

v České republice. Tento vztah je posouzen jak v teoretické, tak v empirické rovině. Dále 

jsou formulovány dílčí cíle. Prvním dílčím cílem je zjistit, zda je ochrana duševního 

vlastnictví z pohledu jednotlivých typů ekonomických subjektů žádoucí, případně jak tato 

ochrana ovlivňuje jejich chování. Druhým dílčím cílem je zjistit, jaký vliv má ochrana 

duševního vlastnictví na inovační aktivitu českého národního hospodářství.  

Bylo zjištěno, že postoj k ochraně duševního vlastnictví je nejednotný a neustále se vyvíjí. 

Tento postoj je ovlivněn specifiky nehmotných statků, především tím, nakolik je obtížná 

jejich imitace. Při imitaci musí být prostoupena technologická a institucionální bariéra. 

Prostupnost institucionální bariéry je dána právní úpravou ochrany duševního vlastnictví, 

zatímco prostupnost technologické bariéry vyplývá ze současné úrovně vědecko-

technického pokroku. Institucionální bariéra by měla doplňovat technologickou bariéru. 

Právní úprava ochrany duševního vlastnictví je důležitou institucí, která napomáhá 

překonat informační asymetrii a snižuje transakční náklady při transakcích s nehmotnými 

statky.  
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Ve vztahu k prvnímu dílčímu cíli bylo zjištěno, že ochrana práv duševního vlastnictví 

je pro inovátory žádoucí, zvyšuje totiž hodnotu inovace. Toto tvrzení platí za 

předpokladu, že inovátor nezaujímá současně pozici imitátora. Pro imitátory není ochrana 

duševního vlastnictví žádoucí, protože zvyšuje náklady na imitaci a snižuje tak hodnotu 

imitace. Zároveň dochází k omezení difuze inovací, což je nežádoucí z celospolečenského 

hlediska. Ochrana duševního vlastnictví je k podnícení inovací nezbytná pouze 

za předpokladu, že náklady související s prostoupením technologické hranice při imitaci 

jsou nulové. Prostupnost technologické bariéry se může lišit napříč odvětvími.  

Ve vztahu k prvnímu dílčímu cíli bylo dále zjištěno, že ochrana duševního vlastnictví 

může být prospěšná pro ty subjekty, které již na trhu působí a mají silné patentové 

portfolio. Nelze však jednoznačně říci, že by podněcovala jejich inovační aktivitu. 

Na základě analýzy empirických studií (viz kap. 3.3) lze tvrdit, že firmy se stálou pozicí 

na trhu vnímají ochranu duševního vlastnictví jako jeden z mnoha, nikoli nejdůležitějších, 

prvků apropriace nákladů, vynaložených na výzkum patentované technologie. Větší 

firmy si cení možnosti patentové ochrany více než menší firmy; pravděpodobně i proto, 

že menší firmy mohou efektivněji chránit své know-how jinými cestami. 

V teoretické rovině nelze, za předpokladu paralelního průběhu mnoha inovačních procesů, 

dopady ochrany duševního vlastnictví považovat za jednoznačně pozitivní. Narůstající 

počet platných patentů a dalších forem ochrany práv duševního vlastnictví totiž svazuje 

dané odvětví, limituje inovátory a bývá doprovázen nárůstem míry sporných řízení. 

V takových situacích roste význam patentových zprostředkovatelů. Při zkoumání 

v empirické rovině bylo zjištěno, že se nárůst ochrany duševního vlastnictví projevuje 

také růstem počtu platných prvků ochrany. Tento rostoucí rozsah počtu platných patentů 

je v odborné literatuře označován jako patentové zaplevelení. 

Ve vztahu k druhému dílčímu cíli bylo zjištěno, že hodnota duševního vlastnictví 

v České republice nepředstavuje podstatnou část celkového národního bohatství. 

Podstatu duševního vlastnictví však nelze vnímat pouze ve vztahu k hodnotě majetkových 

práv duševního vlastnictví, ale, a to především, ve vztahu k tržním činnostem, které jsou 

právy duševního vlastnictví ovlivněny. Z národohospodářského pohledu tedy není ani tak 

důležitá pouze hodnota patentu, ale především změna tržní struktury, která je tímto 

patentem vyvolána. České strojírenství a automobilový průmysl představují důležitou 

část sekundární sféry hospodářství, v těchto oblastech je vysoký nárůst počtu nových 

patentů. Zároveň lze říci, že velká část patentů platných na území ČR je vlastněna 
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zahraničními subjekty, což se projevuje v trvalém deficitu na technologické platební 

bilanci v oblasti licenčních poplatků.  

Ochrana duševního vlastnictví je nedílnou součástí českého, evropského i celosvětového 

institucionálního prostředí. Posílení ochrany duševního vlastnictví v České republice 

zapojením do evropských struktur přineslo pozitivní efekty v podobě přílivu technologií 

a know-how ze zahraničí. Stupeň ochrany duševního vlastnictví je jedním z důležitých 

prvků rozhodování zahraničních investorů. Změny v oblasti ochrany duševního 

vlastnictví však nelze oddělit od ostatních institucionálních změn souvisejících 

se vstupem do EU. A tak není možné pozitivní dopady přílivu zahraničního kapitálu 

přičítat pouze posílení ochrany duševního vlastnictví.  

Při plnění druhého dílčího cíle práce bylo dále zjištěno, že vliv rozsahu ochrany duševního 

vlastnictví na inovační aktivitu v jednotlivých odvětvích hospodářské činnosti je sice 

pozitivní, ale nepatrný. Intenzitu inovační aktivity lze vysvětlit pomocí změn rozsahu 

ochrany duševního vlastnictví pouze z jedné pětiny. Zbývajících 80 % není 

prostřednictvím regresní analýzy vysvětleno. Tyto výsledky jsou sice statisticky 

významné, ale jejich ekonomický význam nelze přeceňovat. 

Z odhadnutých regresních rovnic je patrný vysoký význam odvětvově specifické 

konstanty. Hodnoty odhadnutých regresních koeficientů jsou ve vztahu k ní zcela 

marginální. Odvětví České republiky lze rozdělit do dvou skupin s odlišnou intenzitou 

inovační aktivity. Ve vztahu k cíli práce lze říci, že intenzita inovační aktivity v České 

republice, respektive v jednotlivých hospodářských odvětvích, je ovlivňována rozsahem 

ochrany duševního vlastnictví pouze nepatrně. Mnohem větší část inovační aktivity je 

odvětvově-specifického charakteru. Tvůrcům hospodářské politiky tedy rozhodně nelze 

doporučit plošné posilování ochrany duševního vlastnictví. Na druhou stranu je nutné 

dodat, že posílení ochrany pouze v některých odvětvích není v současném 

institucionálním nastavení proveditelné. Případný zásah by měl charakter systémo- 

tvorného opatření. 

Další důležitá zjištění a závěry vztahující se k hlavnímu cíli jsou následující. V České 

republice lze sledovat zcela jasný nárůst počtu patentů platných na jejím území 

(podrobněji viz především kapitola 4.1.2). Tento nárůst souvisí s jejím začleněním 

do struktur EU. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s růstem počtu platných patentů 

nedošlo k dramatickému nárůstu míry sporných řízení před Úřadem průmyslového 

vlastnictví, nelze patentové zaplevelení v České republice v současné době považovat 



 

~ 149 ~ 

za závažný problém. Pokud se však trend nárůstu počtu platných patentů nezmírní, mohlo 

by patentové zaplevelení vyústit ve vážný problém. 

K nárůstu množství patentů pravděpodobně přispívá také současné nastavení ostatních 

hospodářsko-politických instrumentů na podporu vědy a výzkumu, které se ochrany práv 

duševního vlastnictví dotýkají. Dnes je totiž systém ochrany práv duševního vlastnictví 

nastaven tak, že některé subjekty žádají o patent proto, aby se staly jeho vlastníky. 

Což zejména u vynálezů financovaných z veřejných zdrojů není v přímé souvislosti 

s jejich snahou o ochranu svého vynálezu a apropriaci nákladů vynaložených na jeho 

výzkum a vývoj. Tento dílčí závěr o nastavení systému není v práci podrobněji podložen, 

ale lze jej doložit dokumenty Rady pro výzkum, vývoj a inovace České republiky, 

zejména těmi, dle nichž jsou posuzovány výzkumné organizace. Nutno však dodat, že 

počty nově validovaných patentů udělených českým subjektům nepředstavují významnou 

část všech patentů, které jsou validovány pro ČR. 

Hodnota patentu, stejně jako dalších prvků ochrany duševního vlastnictví, by měla být 

závislá na možnostech využití vynálezu v praxi. Čím více lze patent využít, tím více může 

jeho majitel prodat licencí, případně se může sám soustředit na nabídku produktů na trhu. 

Některé programy podpory výzkumu a vývoje však a priori předpokládají, že výstupem 

vědeckého projektu bude získaný patent; dochází tak k tomu, že jsou patentovány 

vynálezy, které nemají praktické využití. Patent totiž v tomto případě pro vynálezce 

představuje prostředek dosažení grantu, nikoli však prostředek zhodnocení nákladů 

vynaložených na výzkum. Výše zmíněné chování lze doložit nejen na základě již dříve 

provedených empirických studií, ale také na základě volně dostupných údajů o České 

republice. Rozsah platných patentů sice dramaticky roste, tento nárůst se však 

neprojevuje na počtu nově uzavíraných licencí, a už vůbec ne v dramatickém nárůstu 

inovační aktivity. Potvrzuje se tak hypotéza, která se objevuje v empirických studiích, 

o tvorbě patentového portfolia. Subjekty vlastní řadu patentů, které nejsou prakticky 

aplikovány, což lze považovat za hlavní nešvar současného systému ochrany duševního 

vlastnictví.  

V tomto ohledu lze tvůrcům hospodářské politiky doporučit, aby usilovali o eliminaci 

alternativních motivů, vedoucích ke snaze o získání patentů. Zároveň je žádoucí vyvinout 

zvýšené úsilí o prosazení změn v oblasti zrušovacích řízení před patentovými úřady. 

V dnešní době nejsou subjekty s patřičnou kvalifikací motivovány studovat množství 

nově udělených patentů a zkoumat, zda daným vynálezům skutečně patentová ochrana 



 

~ 150 ~ 

přísluší. Za provedení přezkumu jsou zodpovědné příslušné patentové úřady. Třetí strany 

mohou pouze vznášet v zákonem stanovené lhůtě námitky, respektive návrhy na zrušení 

patentů. Tvůrci hospodářské politiky by měli usilovat o prodloužení lhůty pro námitky 

třetích stran, případně tuto možnost ponechat otevřenou po celou dobu platnosti patentu. 

V úvahu připadá také možnost odměny veřejným výzkumným institucím, které vznesou 

úspěšný zrušovací návrh. Tato navrhovaná opatření je však třeba podrobit další analýze. 

Posílením ochrany duševního vlastnictví dochází z pohledu inovačního procesu 

ke zpomalení difuze inovací do dalších sfér hospodářství. Majitel práv duševního 

vlastnictví do značné míry difuzi inovací ovlivňuje. Rozhoduje totiž o tom, zda a za 

jakých podmínek poskytne zájemcům licenci. Nutno zmínit, že u některých patentů je 

naopak difuze inovací v důsledku existence patentové ochrany urychlena. Je tomu tak 

proto, že k on-line databázím patentové literatury mají přístup všechny subjekty, a tak se 

některé z vynálezů šíří rychleji, než kdyby se je vynálezci snažili udržet v utajení. 

Z pohledu procesu šíření inovací tedy nelze jednoznačně říci, zda je ochrana duševního 

vlastnictví prospěšná či nikoli. Rozhodně představuje určitou bariéru difuze inovací, na 

druhou stranu je tato bariéra časově omezena, a tak je difuze, i když někdy pomalá, 

zajištěna. 

Technologická a institucionální bariéra se vzájemně doplňují a potřeba institucionální 

bariéry je patrná především v těch oblastech, ve kterých je technologická bariéra velmi 

prostupná. Ochrana práv průmyslového vlastnictví umožňuje specializaci výzkumných 

institucí. Zároveň však zvyšuje propast mezi subjekty, které nové technologie vyvíjejí 

a patentují, a těmi, které tyto technologie aplikují na trhu. Obě skupiny jsou důležité, 

systém ochrany duševního vlastnictví však zvýhodňuje především první z nich.  

Subjekt, který by mohl být schopen danou technologii na trhu prakticky uplatnit, nemá 

k technologii přístup, aniž by zaplatil licenční poplatky. Z výzkumů a teoretických 

konceptů uvedených ve druhé a třetí kapitole vyplývá, že vlastníci patentů mají sklon 

požadovat vysoké licenční poplatky, což při kumulaci technologií působí prohibitivně. 

Potenciální subjekt je tedy od praktické aplikace odrazen vysokými náklady, 

souvisejícími s nákupem licencí. Nedochází tak k tolik žádanému transferu technologií. 

Řada studií doporučuje k překonání tohoto problému aplikaci „rozumného licencování“. 

Bohužel rozumná výše licenčního poplatku je neuchopitelný pojem. Na základě zjištění, 

uvedených v této práci lze tvrdit, že rostoucí patentové zaplevelení vybízí ke vzniku 

patentových clearingových středisek. Předmětem činnosti tohoto střediska je 
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zprostředkování práv duševního vlastnictví od subjektů, které jsou specializovány 

na výzkum a tato práva vlastní, k subjektům, které mají potenciál nové technologie 

realizovat na trhu. V dnešní době v České republice zaujímají úlohu zprostředkovatelů 

práv duševního vlastnictví především patentoví zástupci, případně specializovaná 

oddělení firem či univerzit. Tvůrcům hospodářské politiky lze doporučit kultivaci 

stabilního legislativního prostředí pro fungování zprostředkovatelů práv duševního 

vlastnictví.  

Další doporučení tvůrcům hospodářské politiky se vztahuje k prvkům ochrany duševního 

vlastnictví, které byly získány na základě podpory z veřejných prostředků. Již bylo 

zmíněno, že cílem veřejných výzkumných institucí je v současném systému především 

získání patentu jako takového, nikoli pak snaha o jeho praktické využití. Pokud je vynález 

prakticky využitelný a jeho výzkum a vývoj byly financovány z veřejných zdrojů, neměl by 

patent dále představovat překážku k difuzi inovací (pokud inovace byla financována 

z veřejných prostředků) mezi subjekty, které se podílejí na shromažďování těchto 

veřejných prostředků. Jinými slovy, je-li výzkum financován z prostředků EU a zároveň 

je výstupem patent, tak by neměly subjekty s daňovým domicilem v EU být omezeny a 

měla by jim být poskytnutá bezplatná licence. Toto opatření je však obtížně prosaditelné 

v případě, kdy se zdroje financování překrývají. Pokud by například v rámci jednotného 

evropského trhu byly českým subjektům poskytovány bezplatné licence k patentům, které 

jsou výstupem projektů financovaných pouze z českých veřejných prostředků, tak by to 

mohlo být vnímáno jako narušení jednotného trhu (odlišné podmínky pro domácí a 

zahraniční subjekty jsou jednou z častých příčin narušení pravidel fungování jednotného 

trhu EU). Navrhované opatření je tedy smysluplné prosazovat na úrovni EU. 

V práci jsou uvedeny odpovědi na některé otázky související s ochranou duševního 

vlastnictví. Řada otázek však zůstává nezodpovězena. V oblasti zkoumání vztahů mezi 

inovační aktivitou a posilováním ochrany duševního vlastnictví je v České republice 

mnoho problémů, které se vztahují k datům, na jejichž základě lze inovační aktivitu 

a stupeň ochrany duševního vlastnictví aproximovat. Prostřednictvím ukazatelů 

použitých v práci a indikátorů vypočtených na základě dostupných dat není možné tento 

vztah jednoznačně potvrdit či vyvrátit. Prostor pro zkoumání odvětvových specifik nabízí 

také široké možnosti dalšího výzkumu.  
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Další oblastí, která v české ekonomice zůstává neprobádána, je samotný vztah českých 

firem k ochraně duševního vlastnictví. Nabízí se prostor pro široké šetření po vzoru 

zahraničních empirických studií, které by pomohlo lépe porozumět motivům majitelů 

práv duševního vlastnictví. Tento výzkum by mohl napomoci k zúžení propasti mezi 

specializovanými výzkumnými laboratořemi a praxí. Usnadněním uzavírání kontraktů 

mezi držiteli práv průmyslového vlastnictví a subjekty, které tato práva dokáží prakticky 

realizovat na trhu, by mohlo dojít ke zvýšení počtu poskytnutých licencí. Zvýšením počtu 

poskytnutých licencí mezi subjekty by tak mohl být dosažen dnes tolik žádaný transfer 

technologií. V neposlední řadě by měla být pozornost věnována také možným primárním 

i sekundárním dopadům hospodářsko-politických doporučení formulovaných v této práci. 
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Studie 
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právní 
ochrany 
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Zkoumaná země / 
region 

Zkoumané 
období 

Arundel (2001) patent více  EU 1993 

Bessen a Hunt (2007) patent software USA 1976-2002 

Boldrin a Levine (2013) patent více  více více 

Branstetter, Fisman a 
Foley (2005) 

patent více  USA 1982-1999 

Cardwell a Ghazalian 
(2012) 

patent více více 1990-2005 

Carmel a Collins (1997) 
autorské 
právo 

multimediální trh 
USA, EU, Japonsko 
a další 

1996-1997 

Cohen, W. et al. (2002) patent více  Japonsko a USA 1994 

Fiedler a Welpe (2010) více nanotechnologie Německo 2005-2006 

Gallini (2002) patent více  USA 1980-2000 

Ginarte a Park (1997) patent více  110 zemí 1960-1990 

Graham a Vishnubhakat 
(2013) 

patent software USA 2003-2012 

Hall a Ziedonis (2001) patent polovodiče USA 1979-1995 

Jaffe (2000) patent více  USA 1980-2000 

Kanwar a Evenson 
(2003) 

patent více  29 zemí 1981-1995 

Kortum a Lerner (1998) patent více  
USA, Německo, 
Francie, Anglie, 
Japonsko 

1900-1997 

Lamoreaux a Sokoloff 
(2002) 

patent více  USA 
přelom 19. a 
20. st. 

Lanjouw (1998) patent léčiva Indie 1960-1998 

Lanjouw (2005) patent léčiva více zemí 1982-2002 

Lanjouw a Cockburn 
(2000) 

patent léčiva Indie 1972-2000 

Lanjouw a Lerner (1996) patent více  více 1990-1991 
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Studie 
Typ 
právní 
ochrany 

Odvětví/oblast 
Zkoumaná země / 
region 

Zkoumané 
období 

Lanjouw a Lerner (1997) patent více  USA 1980-1995 

Lanjouw a Schankerman 
(1999) 

patent 
léčiva, chemie, 
elektronika a 
strojírenství 

USA 1960-1991 

Lanjouw a Schankerman 
(2001) 

patent více  USA 1978-1999 

Léger (2004) více zemědělství Mexiko 2000 

Lerner (1995) patent biotechnologie USA 1982-1994 

Lerner (2002) patent více  60 zemí 1850-2000 

Lo (2004) patent více  Taiwan 1980-1991 

Mann (2005) patent software USA 2004 

Mazzoleni a Nelson 
(1998) 

patent více  více více 

Moser (2003) patent více  více zemí 19. st. 

Moser (2013) patent více  více zemí 19. a 20. st. 

Mulik a Crespi (2011) více zemědělství více zemí 1970-2006 

Park (2008) patent více  122 zemí 1960-2005 

Qian (2007) patent léčiva 26 zemí 1978-2002 

Sakakibara a Branstetter 
(2001) 

patent více  Japonsko 1945-1994 

Scherer (2004) 
autorské 
právo 

klasická hudba více zemí 1650-1849 

Teece (1977) patent 
strojírenství, 
chemie 

více zemí 1975 

Zdroj: vlastní zpracování 



Příloha 3  Hodnota jednotlivých typů nehmotných nefinančních aktiv, sektorový pohled (ČR, běžné ceny, mil. Kč) 

1/1 

 typ aktiva 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

S
.1

 

AN.112 48 613 52 093 56 118 60 867 62 117 61 222 59 842 62 975 69 741 73 907 76 195 79 753 82 446 87 016 97 127 108 625 111 232 105 621 105 846 103 968 

AN.1122 10 117 14 541 18 414 23 154 26 560 27 642 31 493 38 721 43 354 47 265 48 403 49 666 50 065 52 399 59 943 67 658 72 577 69 343 68 460 70 788 

AN.1121_23_29 38 496 37 552 37 704 37 713 35 557 33 580 28 349 24 254 26 387 26 642 27 792 30 087 32 381 34 617 37 184 40 967 38 655 36 278 37 386 33 180 

AN.22 8 109 9 232 11 330 13 249 12 646 7 043 7 697 7 570 14 992 15 488 17 397 23 029 122 927 176 271 95 337 152 870 123 251 132 338 144 734 152 616 

S
.1

1
 

AN.112 40 336 43 261 45 261 47 800 47 579 46 612 44 560 46 623 52 290 56 792 57 458 61 241 63 580 67 184 74 782 82 667 82 178 77 514 78 800 76 705 

AN.1122 5 968 10 022 12 290 15 105 17 131 18 119 20 652 25 972 29 434 33 601 33 019 34 496 34 529 35 921 41 080 45 493 47 133 44 628 44 544 46 383 

AN.1121_23_29 34 368 33 239 32 971 32 695 30 448 28 493 23 908 20 651 22 856 23 191 24 439 26 745 29 051 31 263 33 702 37 174 35 045 32 886 34 256 30 322 

AN.22 7 935 8 989 10 927 12 868 12 134 6 751 6 711 6 843 14 267 13 007 15 497 17 357 60 613 85 273 80 098 96 118 107 101 115 939 128 017 135 337 

S
.1

2
 

AN.112 2 287 2 333 3 329 4 244 5 470 5 904 6 940 8 040 9 238 8 825 9 742 9 562 9 537 10 528 12 104 13 368 13 591 13 497 12 993 12 905 

AN.1122 2 287 2 333 3 329 4 244 5 470 5 904 6 940 8 040 9 238 8 825 9 742 9 562 9 537 10 528 12 104 13 368 13 591 13 497 12 993 12 905 

AN.1121_23_29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AN.22 84 140 343 350 482 81 590 454 571 2 200 1 765 5 334 13 809 14 707 14 264 14 293 15 083 15 110 15 333 15 744 

S
.1

3
 

AN.112 1 764 1 971 2 497 3 517 3 548 3 391 3 778 4 304 4 490 4 303 4 748 4 786 5 154 4 631 5 777 8 091 11 465 10 927 10 703 11 282 

AN.1122 1 024 1 293 1 621 2 526 2 512 2 340 2 805 3 428 3 714 3 648 4 201 4 331 4 764 4 278 5 447 7 772 11 177 10 675 10 461 11 089 

AN.1121_23_29 740 678 876 991 1 036 1 051 973 876 776 655 547 455 390 353 330 319 288 252 242 193 

AN.22 90 103 59 30 29 35 44 121 99 132 80 283 48 473 76 238 961 42 068 1 058 1 275 1 368 1 519 

S
.1

4
 

AN.112 4 194 4 459 4 952 5 252 5 488 5 297 4 551 3 977 3 684 3 924 4 154 4 086 4 119 4 622 4 410 4 385 3 881 3 544 3 244 2 991 

AN.1122 806 824 1 095 1 225 1 415 1 261 1 083 1 250 929 1 128 1 348 1 199 1 179 1 621 1 258 911 559 404 356 326 

AN.1121_23_29 3 388 3 635 3 857 4 027 4 073 4 036 3 468 2 727 2 755 2 796 2 806 2 887 2 940 3 001 3 152 3 474 3 322 3 140 2 888 2 665 

AN.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 25 38 0 385 0 0 0 0 

S
.1

5
 

AN.112 32 69 79 54 32 18 13 31 39 63 93 78 56 51 54 114 117 139 106 85 

AN.1122 32 69 79 54 32 18 13 31 39 63 93 78 56 51 54 114 117 139 106 85 

AN.1121_23_29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AN.22 0 0 1 1 1 176 352 152 55 55 55 55 7 15 14 6 9 14 16 16 

Zdroj dat: ČSU (2013), tabulky nefinančních aktiv. Sektory: NH celkem (S.1); Nefinanční podniky (S.11); Finanční instituce (S.12); Vládní instituce (S.13); 
Domácnosti (S.14); Neziskové instituce sloužící domácnostem (S.15). Aktiva: Nehmotná fixní aktiva (AN.112); Počítačové programové vybavení (AN.1122); 
Geologický průzkum, původní kulturní a umělecká díla, ostatní nehmotná aktiva (AN.1121_23_29); Nehmotná nevyráběná aktiva tj. patenty, nájemní a jiné 
smlouvy o převodu, nakoupené renomé, nehmotná nevyráběná aktiva jinde neuvedená (AN.22). 
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Negativní korelace Pearsonův korelační koeficient  

koeficient < -0,6 
Korelace k odvětvím NACE 

Korelace k institucionálním 
sektorům 

významnost < 0,01 koeficient vypočten na základě koeficient vypočten na základě 

Odvětví NACE / IS sektor DIFF(Log,1) DIFF(Puv,1) DIFF(Log,1) DIFF(Puv,1) 

X - celé NH - - - - 

A - Zemědělství J - - - 

B - Těžba a dobývání R R S.14 S.14 

C - zpracovatelský průmysl - - - - 

D - Výroba a rozvod el., - O, M - S.11 

E - Zás. vodou; odp. a san. čin. - M - S.11 

F - Stavebnictví - M - - 

G - Velko a maloobchod; opravy - - - S.14 

H - Doprava a skladování - M - - 

I - Ubytování, pohostinství - S, R, M, L - - 

J - Informační a kom. činnosti A - - - 

K - Peněžnictví a pojišťovnictví - - - - 

L - Činnosti v oblasti nemovitostí - I - - 

M - Profesní, věd. a tech. činosti - H, E, F, I, D - - 

N - Administrativní činnosti - - - - 

O - Veřejná správa a obrana - D - - 

P - Vzdělávání - - - - 

Q - Zdravotní a sociální péče - - - - 

R - Kulturní a rekreační činnosti B I, B - - 

S - Ostatní činnosti - - - - 

T - Dom. jako zaměstnavatelé - - - - 

U - Činnosti exteritoriální org. - - - - 

S.1 - Celé NH - - - - 

S.11 - Nefinanční podniky - E, D - - 

S.12 - Finanční instituce - - - - 

S.13 - Vládní instituce - - - - 

S.14 - Domácnosti B G, B - - 

S.15 - NISD - - - - 

Pozn.: DIFF(Log,1) – diference prvního řádu na hodnotách dekadických logaritmů vstupních hodnot; 
DIFF(Puv,1) – diference prvního řádu na původních hodnotách. V jednotlivých buňkách jsou odvětví a 
sektory řazeny podle hodnoty nejvýznamnějšího korelačního koeficientu pro danou dvojici.  
Zdroj: vlastní výpočty 

 



Příloha 5  Hodnoty dynamického faktoru intenzity pro jednotlivá odvětví ČR (1993-2012) 
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Rok A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U X 

1993 0,657 0,704 0,441 -0,679 -0,642 -0,750 -0,706 0,422 0,993 0,871 0,060 -0,902 0,835 0,589 0,509 -0,012 -0,917 0,761 -0,868 - - 0,136 

1994 0,932 -0,473 0,736 -0,548 -0,532 -0,809 -0,366 0,664 0,059 0,550 -0,599 -0,716 -0,583 -0,873 0,487 -0,480 0,898 0,449 0,935 - - 0,463 

1995 -0,974 0,662 0,763 -0,660 0,572 0,809 0,922 0,610 0,638 -0,020 -0,708 0,823 -0,928 -0,559 0,566 0,466 -0,876 -0,793 0,927 - - 0,323 

1996 -0,712 -0,706 0,589 0,333 0,324 0,545 -0,284 0,541 -0,715 -0,074 0,611 -0,696 -0,983 -0,902 0,627 -0,777 0,158 0,454 -0,775 - - 0,859 

1997 -0,711 -0,389 0,416 -0,450 -0,258 -0,908 -0,267 0,743 0,621 -0,269 -0,433 -0,495 -0,908 -0,747 -0,519 0,141 -0,920 -0,496 0,293 -0,113 - -0,862 

1998 0,053 -0,424 -0,312 -0,923 -0,478 -0,755 0,822 -0,603 -0,999 -0,529 0,629 0,046 0,477 -0,497 -0,486 0,914 -0,849 -0,937 -0,815 - - -0,521 

1999 0,582 -0,374 0,937 0,588 -1,000 -0,880 0,640 -0,015 -0,719 -0,470 -0,132 0,965 0,053 -0,339 0,515 -0,703 -0,882 -0,580 -0,775 - - 0,897 

2000 0,768 -0,129 0,882 0,684 -0,126 -0,993 0,660 0,712 -0,503 0,084 -0,644 0,782 0,021 -0,791 -0,781 0,611 0,010 0,787 -0,805 - - 0,912 

2001 -0,826 -0,466 0,024 -0,311 -0,282 -0,901 0,770 0,859 -0,741 0,372 0,623 -0,655 0,736 0,630 0,583 -0,113 0,876 -0,379 -0,929 0,151 - 0,670 

2002 0,357 0,555 0,495 -0,647 0,514 -0,447 0,629 0,566 -0,781 0,435 -0,730 -0,073 0,734 0,051 -0,437 0,586 0,031 -0,534 -0,426 0,344 - 0,958 

2003 0,836 -0,303 0,784 0,640 -0,705 0,514 -0,442 0,899 -0,209 0,921 0,651 -0,177 0,177 0,474 0,476 0,751 0,592 -0,648 0,568 - - 0,951 

2004 0,939 0,524 0,655 0,802 0,313 0,632 0,849 -0,882 0,451 0,663 0,646 0,907 0,722 -0,250 0,569 0,588 -0,835 0,724 -0,888 - - 0,936 

2005 0,748 -0,808 0,812 0,410 -0,006 -0,533 0,614 -0,559 -0,865 0,704 -0,329 0,876 0,466 -0,609 0,370 0,856 -0,401 -0,851 -0,823 0,557 - 0,815 

2006 -0,895 0,605 0,904 -0,470 0,515 -0,140 0,629 0,606 -0,661 0,735 0,749 0,616 -0,752 0,010 0,688 0,861 -0,527 0,521 0,491 0,326 - 0,748 

2007 -0,991 -0,621 0,493 -0,468 -0,314 0,678 0,579 0,146 0,798 0,722 0,603 -0,334 0,605 0,626 0,735 0,701 -0,684 -0,887 -0,068 0,113 - 0,624 

2008 0,814 -0,751 0,861 0,272 -0,423 -0,534 -0,679 0,143 -0,850 0,820 0,451 0,839 0,065 0,272 0,793 -0,104 -0,592 -0,837 -0,920 - - 0,590 

2009 0,926 -0,688 -0,731 -0,711 0,999 -0,683 -0,787 -0,796 -0,904 -0,721 0,629 -0,112 -0,772 -0,892 0,759 0,465 -0,914 -0,644 -0,704 - - -0,965 

2010 -0,911 -0,902 0,924 -0,930 -0,949 0,748 0,623 -0,071 -0,974 0,975 -0,743 0,589 0,300 -0,876 -0,380 0,820 -0,745 0,946 0,607 -0,861 - 0,963 

2011 -0,558 -0,763 0,826 -0,966 -0,849 -0,818 0,944 -0,580 0,603 0,273 0,931 -0,941 0,181 0,846 -0,847 0,578 -0,793 -0,366 -0,681 0,392 - 0,806 

2012 -0,670 0,404 -0,494 -0,305 -0,779 -0,890 -0,615 0,076 -0,973 -0,969 -0,880 0,750 -0,108 -0,097 0,239 0,113 -0,728 -0,448 -0,616 -0,963 - -0,460 

Pozn.: Jednotlivá odvětví korespondují s kódem odvětví dle NACE. Písmeno X představuje NH celkem  
Zdroj: vlastní výpočty (viz kapitola 4.2) 
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Test stacionarity vstupních hodnot 

Stacionarita testována pomocí ADF testu (rozšířený Dickeyho Fullerův test)  

Červeně označeny jsou řady, u nichž nebyla vyvrácena nestacionarita 

proměnná 
Původní hodnoty Diference 1. řádu Diference 2. řádu 

t-stat prob. t-stat prob. t-stat prob. 

AN_112_A -1,62 0,45 -4,62 0,00 -7,35 0,00 

AN_112_B -0,07 0,94 -3,93 0,01 -6,30 0,00 

AN_112_C -1,37 0,57 -3,26 0,03 -3,24 0,04 

AN_112_D -1,71 0,41 -2,45 0,14 -5,89 0,00 

AN_112_E -2,12 0,24 -3,94 0,01 -8,70 0,00 

AN_112_F -0,50 0,87 -2,09 0,25 -5,08 0,00 

AN_112_G -0,58 0,85 -5,20 0,00 -4,86 0,00 

AN_112_H 1,67 1,00 -3,36 0,03 -4,34 0,00 

AN_112_I -2,09 0,25 -4,50 0,00 -5,68 0,00 

AN_112_J -0,75 0,81 -2,15 0,23 -3,91 0,01 

AN_112_K -1,66 0,44 -2,95 0,06 -5,82 0,00 

AN_112_L -2,14 0,23 -3,84 0,01 -5,59 0,00 

AN_112_M -4,39 0,00 -1,93 0,31 -4,75 0,00 

AN_112_N -1,92 0,32 -3,65 0,02 -7,30 0,00 

AN_112_O 2,53 1,00 -4,19 0,01 -4,67 0,00 

AN_112_P -1,29 0,61 -3,66 0,02 -4,27 0,00 

AN_112_Q -0,79 0,80 -4,20 0,01 -6,93 0,00 

AN_112_R -3,18 0,04 -3,51 0,02 -3,85 0,01 

AN_112_S -1,82 0,36 -3,68 0,01 -5,64 0,00 

AN_112_T nelze testovat nelze testovat nelze testovat 

AN_112_U nelze testovat nelze testovat nelze testovat 

AN_112_X -0,58 0,85 -3,02 0,05 -4,35 0,00 

AN_REL_A -2,21 0,21 -4,84 0,00 -7,42 0,00 

AN_REL_B -2,94 0,06 -2,90 0,06 -5,43 0,00 

AN_REL_C -1,80 0,37 -3,14 0,04 -2,08 0,25 

AN_REL_D -0,94 0,75 -3,09 0,05 -6,54 0,00 

AN_REL_E -1,74 0,40 -4,31 0,00 -8,95 0,00 

AN_REL_F -0,65 0,84 -6,30 0,00 -5,43 0,00 

AN_REL_G -2,68 0,10 -3,99 0,01 -3,98 0,01 

AN_REL_H -1,92 0,32 -3,64 0,02 -4,55 0,00 

AN_REL_I -1,73 0,40 -4,43 0,00 -5,31 0,00 

AN_REL_J -5,38 0,00 -1,17 0,66 -3,22 0,04 

AN_REL_K -0,76 0,81 -5,29 0,00 -7,40 0,00 

AN_REL_L -2,38 0,16 -3,90 0,01 -5,57 0,00 

AN_REL_M -3,72 0,01 -2,69 0,09 -6,50 0,00 

AN_REL_N -2,65 0,10 -3,05 0,05 -6,05 0,00 

AN_REL_O 0,39 0,98 -4,24 0,00 -4,75 0,00 

AN_REL_P -1,71 0,41 -2,42 0,15 -4,45 0,00 

AN_REL_Q -1,24 0,63 -4,19 0,01 -7,15 0,00 

AN_REL_R -2,71 0,09 -1,94 0,31 -4,16 0,01 

AN_REL_S -2,83 0,07 -3,46 0,02 -5,61 0,00 

AN_REL_T nelze testovat nelze testovat nelze testovat 

AN_REL_U nelze testovat nelze testovat nelze testovat 

AN_REL_X -2,41 0,15 -2,22 0,21 -4,06 0,01 

I_SPF_A -4,29 0,00 -4,14 0,01 -4,90 0,00 

I_SPF_B -5,73 0,00 -11,18 0,00 -6,20 0,00 

I_SPF_C -5,03 0,00 -6,43 0,00 -4,81 0,00 

I_SPF_D -3,61 0,02 -6,02 0,00 -5,25 0,00 

I_SPF_E -4,34 0,00 -7,11 0,00 -4,10 0,01 
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Test stacionarity vstupních hodnot 

Stacionarita testována pomocí ADF testu (rozšířený Dickeyho Fullerův test)  

Červeně označeny jsou řady, u nichž nebyla vyvrácena nestacionarita 

proměnná 
Původní hodnoty Diference 1. řádu Diference 2. řádu 

t-stat prob. t-stat prob. t-stat prob. 

I_SPF_F -3,49 0,02 -6,55 0,00 -8,96 0,00 

I_SPF_G -4,44 0,00 -6,08 0,00 -5,92 0,00 

I_SPF_H -3,30 0,03 -5,71 0,00 -7,41 0,00 

I_SPF_I -3,31 0,03 -5,46 0,00 -5,40 0,00 

I_SPF_J -2,35 0,17 -1,98 0,29 -6,98 0,00 

I_SPF_K -6,20 0,00 -7,48 0,00 -12,40 0,00 

I_SPF_L -3,06 0,05 -5,51 0,00 -5,27 0,00 

I_SPF_M -3,65 0,02 -5,70 0,00 -8,90 0,00 

I_SPF_N -4,01 0,01 -4,60 0,00 -4,49 0,00 

I_SPF_O -3,75 0,01 -7,06 0,00 -5,81 0,00 

I_SPF_P -4,37 0,00 -6,13 0,00 -4,70 0,00 

I_SPF_Q -4,11 0,01 -10,38 0,00 -15,99 0,00 

I_SPF_R -4,84 0,00 -5,36 0,00 -7,05 0,00 

I_SPF_S -4,12 0,01 -7,23 0,00 -5,06 0,00 

I_SPF_T -2,51 0,16 nelze testovat nelze testovat 

I_SPF_U nelze testovat nelze testovat nelze testovat 

I_SPF_X -3,66 0,01 -5,26 0,00 -5,88 0,00 

IADV_A -1,47 0,53 -3,75 0,01 -5,84 0,00 

IADV_B -3,88 0,01 -5,02 0,00 -4,11 0,01 

IADV_C -2,41 0,15 -5,69 0,00 -8,86 0,00 

IADV_D -2,30 0,18 -5,09 0,00 -7,23 0,00 

IADV_E -2,14 0,23 -5,19 0,00 -7,13 0,00 

IADV_F -3,04 0,05 -7,13 0,00 -10,92 0,00 

IADV_G -2,61 0,11 -4,59 0,00 -7,19 0,00 

IADV_H -2,85 0,07 -4,76 0,00 -7,12 0,00 

IADV_I 0,24 0,97 -4,96 0,00 -4,87 0,00 

IADV_J -3,99 0,01 -9,19 0,00 -5,97 0,00 

IADV_K -2,07 0,26 -6,64 0,00 -9,94 0,00 

IADV_L -2,45 0,14 -4,88 0,00 -8,55 0,00 

IADV_M -2,20 0,21 -4,84 0,00 -8,66 0,00 

IADV_N -2,68 0,10 -5,13 0,00 -8,77 0,00 

IADV_O -2,19 0,21 -4,19 0,01 -4,50 0,00 

IADV_P -2,16 0,23 -4,17 0,01 -4,36 0,00 

IADV_Q -1,82 0,36 -4,07 0,01 -3,96 0,01 

IADV_R -2,00 0,28 -4,30 0,00 -5,78 0,00 

IADV_S -2,27 0,19 -3,62 0,02 -3,55 0,02 

IADV_T -2,70 0,09 -3,73 0,01 -5,51 0,00 

IADV_U nelze testovat nelze testovat nelze testovat 

IADV_X -6,51 0,00 -5,43 0,00 -8,82 0,00 

PARK -0,84 0,78 -4,13 0,01 -6,25 0,00 

VAL_PV 3,32 1,00 -1,08 0,68 -3,26 0,12 

ln 𝑣𝑎𝑙_𝑝𝑣 1,49 0,99 -1,65 0,43 -0,30 0,07 

WEF -1,57 0,45 -2,13 0,24 -2,49 0,17 

ln 𝑊𝐸𝐹 -1,58 0,44 -2,15 0,23 -25,72 0,00 

zdroj: vlastní zpracování s využitím softwaru E-view a Excel 
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Test normality vstupních hodnot 

Normalita vstupních dat byla testována pomocí Jarque-Bera (J-B) testu. Jeho výsledná hodnota 
(J-B) udává rozdíl mezi charakteristikami šikmosti a špičatosti normálně rozložených 
a testovaných dat. Vyšší hodnoty J-B reprezentují větší odchylku testovaných dat od normálně 
rozložených dat. 

Červeně označené jsou ty časové řady, u nichž se nepodařilo prokázat normální rozložení  

proměnná 
Původní hodnoty Diference 1. řádu Diference 2.řádu 

J-B Prob. J-B Prob. J-B Prob. 

AN_112_A 1,650 0,438 22,622 0,000 4,726 0,094 

AN_112_B 0,830 0,660 27,208 0,000 6,457 0,040 

AN_112_C 0,792 0,673 1,408 0,495 2,806 0,246 

AN_112_D 0,445 0,800 1,366 0,505 1,020 0,600 

AN_112_E 0,524 0,770 1,055 0,590 0,370 0,831 

AN_112_F 1,342 0,511 1,134 0,567 1,639 0,441 

AN_112_G 1,690 0,430 2,098 0,350 0,028 0,986 

AN_112_H 1,119 0,572 19,864 0,000 8,449 0,015 

AN_112_I 1,853 0,396 7,305 0,026 0,316 0,854 

AN_112_J 2,686 0,261 2,385 0,304 1,595 0,450 

AN_112_K 1,348 0,510 1,774 0,412 0,495 0,781 

AN_112_L 1,453 0,484 30,078 0,000 8,170 0,017 

AN_112_M 1,944 0,378 1,581 0,454 0,671 0,715 

AN_112_N 1,200 0,549 1,415 0,493 2,216 0,330 

AN_112_O 3,475 0,176 54,604 0,000 6,856 0,032 

AN_112_P 1,274 0,529 1,415 0,493 0,762 0,683 

AN_112_Q 1,154 0,561 0,339 0,844 0,591 0,744 

AN_112_R 0,492 0,782 1,863 0,394 2,543 0,280 

AN_112_S 1,430 0,489 58,797 0,000 6,769 0,034 

AN_112_T  NA  NA  NA  NA  NA  NA 

AN_112_U  NA  NA  NA  NA  NA  NA 

AN_112_X 1,764 0,414 0,191 0,909 0,778 0,678 

AN_REL_A 3,178 0,204 29,479 0,000 7,462 0,024 

AN_REL_B 19,769 0,000 0,525 0,769 1,184 0,553 

AN_REL_C 0,880 0,644 9,989 0,007 0,635 0,728 

AN_REL_D 0,903 0,637 0,029 0,986 0,454 0,797 

AN_REL_E 0,984 0,611 1,670 0,434 0,346 0,841 

AN_REL_F 1,321 0,517 4,283 0,117 21,823 0,000 

AN_REL_G 1,355 0,508 9,683 0,008 0,152 0,927 

AN_REL_H 0,222 0,895 2,365 0,306 2,346 0,309 

AN_REL_I 12,664 0,002 2,577 0,276 3,369 0,186 

AN_REL_J 6,480 0,039 3,948 0,139 1,127 0,569 

AN_REL_K 1,210 0,546 6,176 0,046 1,190 0,551 

AN_REL_L 1,770 0,413 27,446 0,000 5,168 0,075 

AN_REL_M 8,360 0,015 1,484 0,476 0,383 0,826 

AN_REL_N 1,782 0,410 2,829 0,243 1,285 0,526 

AN_REL_O 5,127 0,077 28,389 0,000 2,564 0,278 

AN_REL_P 0,540 0,763 1,213 0,545 0,190 0,910 

AN_REL_Q 1,471 0,479 0,034 0,983 0,599 0,741 

AN_REL_R 3,199 0,202 2,816 0,245 5,068 0,079 

AN_REL_S 1,025 0,599 63,381 0,000 7,950 0,019 

AN_REL_T  NA  NA  NA  NA  NA  NA 

AN_REL_U  NA  NA  NA  NA  NA  NA 

AN_REL_X 4,617 0,099 0,919 0,632 0,756 0,685 

I_SPF_A 2,728 0,256 0,929 0,629 1,292 0,524 

I_SPF_B 2,430 0,297 0,847 0,655 0,818 0,664 

I_SPF_C 6,469 0,039 0,181 0,913 3,318 0,190 
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Test normality vstupních hodnot 

Normalita vstupních dat byla testována pomocí Jarque-Bera (J-B) testu. Jeho výsledná hodnota 
(J-B) udává rozdíl mezi charakteristikami šikmosti a špičatosti normálně rozložených 
a testovaných dat. Vyšší hodnoty J-B reprezentují větší odchylku testovaných dat od normálně 
rozložených dat. 

Červeně označené jsou ty časové řady, u nichž se nepodařilo prokázat normální rozložení  

proměnná 
Původní hodnoty Diference 1. řádu Diference 2.řádu 

J-B Prob. J-B Prob. J-B Prob. 

I_SPF_D 2,125 0,346 1,027 0,598 0,884 0,643 

I_SPF_E 1,304 0,521 0,322 0,851 0,787 0,675 

I_SPF_F 2,905 0,234 0,202 0,904 1,267 0,531 

I_SPF_G 2,673 0,263 0,306 0,858 0,622 0,733 

I_SPF_H 1,942 0,379 2,007 0,367 0,636 0,728 

I_SPF_I 2,635 0,268 0,934 0,627 1,485 0,476 

I_SPF_J 1,820 0,402 2,247 0,325 10,797 0,005 

I_SPF_K 2,422 0,298 1,227 0,542 1,007 0,604 

I_SPF_L 2,090 0,352 0,919 0,632 0,711 0,701 

I_SPF_M 1,790 0,409 0,517 0,772 0,508 0,776 

I_SPF_N 1,814 0,404 0,462 0,794 0,611 0,737 

I_SPF_O 3,012 0,222 0,333 0,846 0,119 0,942 

I_SPF_P 2,317 0,314 0,567 0,753 0,252 0,881 

I_SPF_Q 4,082 0,130 0,103 0,950 0,444 0,801 

I_SPF_R 2,546 0,280 1,292 0,524 1,453 0,484 

I_SPF_S 2,969 0,227 0,606 0,739 1,154 0,561 

I_SPF_T 1,487 0,475 0,094 0,954 0,333 0,846 

I_SPF_U  NA  NA  NA  NA  NA  NA 

I_SPF_X 4,868 0,088 0,406 0,816 1,996 0,369 

IADV_A 5,224 0,073 1,945 0,378 0,661 0,719 

IADV_B 3,734 0,155 0,745 0,689 0,404 0,817 

IADV_C 0,281 0,869 110,971 0,000 18,909 0,000 

IADV_D 0,175 0,916 1,975 0,372 1,923 0,382 

IADV_E 2,785 0,249 2,424 0,298 2,875 0,238 

IADV_F 6,187 0,045 9,974 0,007 1,312 0,519 

IADV_G 0,269 0,874 171,737 0,000 24,368 0,000 

IADV_H 7,008 0,030 104,916 0,000 10,096 0,006 

IADV_I 8,828 0,012 0,470 0,791 8,690 0,013 

IADV_J 0,310 0,856 0,374 0,829 0,437 0,804 

IADV_K 8,360 0,015 0,426 0,808 0,594 0,743 

IADV_L 6,605 0,037 107,653 0,000 16,165 0,000 

IADV_M 2,994 0,224 19,135 0,000 0,080 0,961 

IADV_N 6,151 0,046 88,928 0,000 13,346 0,001 

IADV_O 0,699 0,705 0,005 0,998 0,611 0,737 

IADV_P 0,838 0,658 0,091 0,955 0,623 0,732 

IADV_Q 3,474 0,176 0,470 0,791 0,592 0,744 

IADV_R 1,749 0,417 0,159 0,924 0,556 0,757 

IADV_S 3,462 0,177 1,399 0,497 0,406 0,816 

IADV_T 0,053 0,974 0,487 0,784 0,659 0,719 

IADV_U  NA  NA  NA  NA  NA  NA 

IADV_X 4,864 0,088 134,301 0,000 17,611 0,000 

PARK 2,756 0,252 114,723 0,000 12,193 0,002 

VAL_PV 1,376 0,502 0,708 0,702 0,416 0,812 

WEF 0,183 0,913 1,268 0,531 1,184 0,553 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím software E-views a Excel 
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Kombinací vstupních dat bylo sestaveno celkem 62 rovnic (viz následující tabulka). 

Jednotlivé rovnice byly odhadnuty na třech skupinách odvětví (GRP00, GRP01, GRP02). Byly 

provedeny dva typy odhadů: s použitím fixních efektů (v rámci odvětví) a bez použití fixních 

efektů. Celkem bylo odhadnuto 372 modelů. Následující tabulka zobrazuje důležité charakteristiky 

odhadnutých modelů: Prob. (F-stat.); D-W; R^2. Většina takto odhadnutých modelů je statisticky 

nevýznamná. V tabulce jsou podbarveny modely s Prob. (F-stat) < 0,1, které je vhodné zkoumat 

podrobněji.  

Kód modelu Vysvětlovaná 

proměnná 

Vysvětlující proměnné 

A_1_00 I_SPF D(LN_WEF, 2) 

A_1_01 I_SPF D(PARK, 1) 

A_1_02 I_SPF D(LN_VAL_PV, 2) 

A_1_03 I_SPF D(AN_112, 1) 

A_1_04 I_SPF D(AN_REL, 1) 

A_2_00 I_SPF D(AN_112; 1) D(LN_WEF, 2) 

A_2_01 I_SPF D(AN_112; 1) D(PARK, 1) 

A_2_02 I_SPF D(AN_112; 1) D(LN_VAL_PV, 2) 

A_2_03 I_SPF D(LN_WEF, 2) D(LN_VAL_PV, 2) 

A_2_04 I_SPF D(LN_WEF, 2) D(PARK, 1) 

A_2_05 I_SPF D(PARK, 1) D(LN_VAL_PV, 2) 

A_2_06 I_SPF D(AN_REL, 1) D(LN_WEF, 2) 

A_2_07 I_SPF D(AN_REL, 1) D(PARK, 1) 

A_2_08 I_SPF D(AN_REL, 1) D(LN_VAL_PV, 2) 

A_2_09 I_SPF D(AN_REL, 1) D(AN_112, 1) 

A_3_00 I_SPF D(AN_112; 1) D(PARK, 1) D(LN_WEF, 2) 

A_3_01 I_SPF D(AN_112; 1) D(PARK, 1) D(LN_VAL_PV,2) 

A_3_02 I_SPF D(AN_112; 1) D(LN_WEF,2) D(LN_VAL_PV, 2) 

A_3_03 I_SPF D(AN_112, 1) D(AN_REL, 1) D(LN_WEF,2) 

A_3_04 I_SPF D(AN_112,1) D(AN_REL,1) D(LN_VAL_PV,2) 

A_3_05 I_SPF D(AN_112,1) D(AN_REL, 1) D(PARK, 1) 

A_3_06 I_SPF D(PARK, 1) D(LN_WEF,2) D(LN_VAL_PV,2) 

A_3_07 I_SPF D(PARK, 1) D(AN_REL, 1) D(LN_WEF, 2) 

A_3_08 I_SPF D(PARK, 1) D(AN_REL, 1) D(LN_VAL_PV,2) 

A_3_09 I_SPF D(LN_WEF, 2) D(LN_VAL_PV, 2) D(AN_REL, 1) 

A_4_00 I_SPF D(AN_112, 1) D(AN_REL,1) D(LN_WEF, 2) D(PARK, 1) 

A_4_01 I_SPF D(AN_112, 1) D(AN_REL, 1) D(LN_WEF, 2) D(LN_VAL_PV, 2) 

A_4_02 I_SPF D(PARK, 1) D(LN_VAL_PV, 2) D(LN_WEF, 2) D(AN_112, 1) 

A_4_03 I_SPF D(PARK, 1) D(LN_VAL_PV, 2) D(LN_WEF, 2) D(AN_REL, 1) 

A_4_04 I_SPF D(PARK, 1) D(LV_VAL_PV, 2) D(AN_112, 1) D(AN_REL, 1) 

A_5_00 I_SPF D(AN_112, 1) D(AN_REL, 1) D(LN_VAL_PV, 2) D(LN_WEF, 2) D(PARK, 1) 

B_1_00 D(I_ADV, 1) D(LN_WEF, 2) 

B_1_01 D(I_ADV, 1) D(PARK, 1) 

B_1_02 D(I_ADV, 1) D(LN_VAL_PV, 2) 

B_1_03 D(I_ADV, 1) D(AN_112, 1) 

B_1_04 D(I_ADV, 1) D(AN_REL, 1) 
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Kód modelu Vysvětlovaná 

proměnná 

Vysvětlující proměnné 

B_2_00 D(I_ADV, 1) D(AN_112; 1) D(LN_WEF, 2) 

B_2_01 D(I_ADV, 1) D(AN_112; 1) D(PARK, 1) 

B_2_02 D(I_ADV, 1) D(AN_112; 1) D(LN_VAL_PV, 2) 

B_2_03 D(I_ADV, 1) D(LN_WEF, 2) D(LN_VAL_PV, 2) 

B_2_04 D(I_ADV, 1) D(LN_WEF, 2) D(PARK, 1) 

B_2_05 D(I_ADV, 1) D(PARK, 1) D(LN_VAL_PV, 2) 

B_2_06 D(I_ADV, 1) D(AN_REL, 1) D(LN_WEF, 2) 

B_2_07 D(I_ADV, 1) D(AN_REL, 1) D(PARK, 1) 

B_2_08 D(I_ADV, 1) D(AN_REL, 1) D(LN_VAL_PV, 2) 

B_2_09 D(I_ADV, 1) D(AN_REL, 1) D(AN_112, 1) 

B_3_00 D(I_ADV, 1) D(AN_112; 1) D(PARK, 1) D(LN_WEF, 2) 

B_3_01 D(I_ADV, 1) D(AN_112; 1) D(PARK, 1) D(LN_VAL_PV,2) 

B_3_02 D(I_ADV, 1) D(AN_112; 1) D(LN_WEF,2) D(LN_VAL_PV, 2) 

B_3_03 D(I_ADV, 1) D(AN_112, 1) D(AN_REL, 1) D(LN_WEF,2) 

B_3_04 D(I_ADV, 1) D(AN_112,1) D(AN_REL,1) D(LN_VAL_PV,2) 

B_3_05 D(I_ADV, 1) D(AN_112,1) D(AN_REL, 1) D(PARK, 1) 

B_3_06 D(I_ADV, 1) D(PARK, 1) D(LN_WEF,2) D(LN_VAL_PV,2) 

B_3_07 D(I_ADV, 1) D(PARK, 1) D(AN_REL, 1) D(LN_WEF, 2) 

B_3_08 D(I_ADV, 1) D(PARK, 1) D(AN_REL, 1) D(LN_VAL_PV,2) 

B_3_09 D(I_ADV, 1) D(LN_WEF, 2) D(LN_VAL_PV, 2) D(AN_REL, 1) 

B_4_00 D(I_ADV, 1) D(AN_112, 1) D(AN_REL,1) D(LN_WEF, 2) D(PARK, 1) 

B_4_01 D(I_ADV, 1) D(AN_112, 1) D(AN_REL, 1) D(LN_WEF, 2) D(LN_VAL_PV, 2) 

B_4_02 D(I_ADV, 1) D(PARK, 1) D(LN_VAL_PV, 2) D(LN_WEF, 2) D(AN_112, 1) 

B_4_03 D(I_ADV, 1) D(PARK, 1) D(LN_VAL_PV, 2) D(LN_WEF, 2) D(AN_REL, 1) 

B_4_04 D(I_ADV, 1) D(PARK, 1) D(LV_VAL_PV, 2) D(AN_112, 1) D(AN_REL, 1) 

B_5_00 D(I_ADV, 1) D(AN_112, 1) D(AN_REL, 1) D(LN_VAL_PV, 2) D(LN_WEF, 2) D(PARK, 1) 

Tab. 4.20 Informace o vstupních datech modelu 

Kód Název IA/RO* Období 
Podrobnost 
dat 

Typ 
proměnné 

I_SPF 
Intenzivní faktor 
ekonomického růstu 

IA 1993-2012 NACE 

Z
á
v
is

lá
 I_ADV Nově udělené patenty IA 1995-2012 NACE 

WEF Subjektivní rozsah ochrany RO 2005-2012 ČR 

N
e
z
á
v
is

lá
 

PARK Legislativní rozsah ochrany RO 1995-2012 ČR 

VAL_PV 
Účinné průmyslové 
vlastnictví 

RO 2000-2012 ČR 

AN_112 Nehmotná fixní aktiva RO 1993-2012 NACE 

AN_REL 
Nehmotná fixní aktiva – 
relativně 

RO 1993-2012 NACE 

Tabulka je původně prezentována v kapitole 4.3.1, pro lepší orientaci v kódech modelu je uvedena 

i v této příloze. 
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Kód 
modelu 

GRP00 GRP01 GRP02 

Fixní efekty (průřez) Bez Fixních efektů Fixní efekty (průřez) Bez Fixních efektů Fixní efekty (průřez) Bez Fixních efektů 

P. (F-
stat.) 

D-W R^2 
P. (F-
stat.) 

D-W R^2 
P. (F-
stat.) 

D-W R^2 
P. (F-
stat.) 

D-W R^2 
P. (F-
stat.) 

D-W R^2 
P. (F-
stat.) 

D-W R^2 

A_1_01 0,000 2,033 0,194 0,570 -0,012 0,001 0,014 1,998 0,137 0,448 1,731 0,004 0,000 1,862 0,194 0,432 1,506 0,004 

A_1_03 0,000 2,019 0,177 0,000 1,743 0,041 0,000 1,974 0,188 0,001 1,729 0,067 0,000 1,869 0,187 0,000 1,653 0,069 

A_1_04 0,000 2,029 0,187 0,004 1,686 0,022 0,000 1,988 0,191 0,020 1,666 0,035 0,000 1,887 0,206 0,024 1,541 0,027 

A_2_01 0,000 2,052 0,203 0,001 1,718 0,042 0,003 2,063 0,173 0,012 1,829 0,065 0,000 1,889 0,206 0,003 1,631 0,068 

A_2_07 0,000 2,061 0,213 0,016 1,663 0,024 0,003 2,064 0,174 0,074 1,774 0,038 0,000 1,910 0,223 0,053 1,538 0,035 

A_2_09 0,000 2,035 0,190 0,000 1,749 0,051 0,000 2,002 0,201 0,003 1,742 0,076 0,000 1,896 0,210 0,000 1,654 0,078 

A_3_05 0,000 2,068 0,215 0,000 1,725 0,052 0,003 2,082 0,185 0,018 1,838 0,073 0,000 1,919 0,226 0,003 1,639 0,079 

A_2_08 0,000 2,232 0,234 0,035 1,763 0,030 0,037 2,127 0,197 0,130 1,797 0,047 0,000 2,147 0,288 0,119 1,590 0,039 

A_1_02 0,000 2,226 0,224 0,394 1,734 0,003 0,028 2,123 0,189 0,466 1,731 0,006 0,000 2,152 0,282 0,562 1,550 0,003 

A_2_02 0,000 2,237 0,228 0,011 1,814 0,041 0,028 2,147 0,205 0,054 1,843 0,067 0,000 2,166 0,286 0,033 1,679 0,062 

A_3_04 0,000 2,235 0,234 0,016 1,811 0,047 0,042 2,169 0,208 0,110 1,858 0,069 0,001 2,156 0,289 0,057 1,674 0,068 

A_3_08 0,000 2,215 0,234 0,081 1,751 0,031 0,060 2,132 0,197 0,255 1,804 0,047 0,001 2,149 0,288 0,236 1,595 0,039 

A_2_05 0,000 2,202 0,225 0,623 1,714 0,004 0,047 2,126 0,190 0,767 1,734 0,006 0,000 2,149 0,282 0,845 1,547 0,003 

A_3_01 0,000 2,216 0,229 0,028 1,801 0,041 0,046 2,152 0,205 0,121 1,848 0,067 0,001 2,167 0,286 0,079 1,687 0,062 

A_4_04 0,000 2,218 0,235 0,034 1,801 0,047 0,066 2,172 0,208 0,199 1,862 0,069 0,001 2,160 0,289 0,112 1,684 0,068 

A_2_03 0,116 2,553 0,236 0,366 1,983 0,017 0,220 2,284 0,250 0,358 1,794 0,045 0,070 2,451 0,299 0,529 1,757 0,022 

A_1_00 0,117 2,573 0,227 0,352 2,004 0,007 0,291 2,391 0,206 0,880 1,900 0,000 0,057 2,508 0,287 0,438 1,807 0,010 

A_2_06 0,133 2,598 0,232 0,264 2,048 0,022 0,233 2,430 0,246 0,164 1,985 0,077 0,084 2,518 0,290 0,437 1,849 0,029 

A_2_00 0,135 2,595 0,231 0,172 2,070 0,030 0,201 2,481 0,256 0,093 2,059 0,100 0,082 2,532 0,291 0,307 1,896 0,041 

A_3_09 0,137 2,575 0,240 0,307 2,025 0,030 0,213 2,323 0,276 0,176 1,882 0,105 0,102 2,461 0,300 0,538 1,802 0,038 

A_3_02 0,140 2,571 0,239 0,232 2,045 0,036 0,181 2,351 0,287 0,105 1,932 0,129 0,101 2,471 0,301 0,428 1,847 0,048 

A_3_03 0,165 2,605 0,233 0,272 2,079 0,033 0,281 2,485 0,256 0,193 2,068 0,101 0,120 2,533 0,292 0,467 1,899 0,044 

A_4_01 0,172 2,581 0,241 0,325 2,055 0,039 0,251 2,360 0,288 0,190 1,943 0,130 0,144 2,473 0,301 0,570 1,852 0,051 

B_1_01 0,718 2,673 0,048 0,337 2,552 0,003 0,588 2,645 0,049 0,682 2,519 0,001 0,867 2,634 0,032 0,828 2,549 0,000 

B_2_01 0,770 2,673 0,048 0,602 2,554 0,003 0,681 2,646 0,050 0,912 2,519 0,001 0,913 2,633 0,032 0,975 2,550 0,000 

B_2_07 0,771 2,674 0,048 0,631 2,552 0,003 0,681 2,648 0,050 0,913 2,520 0,001 0,903 2,640 0,033 0,903 2,554 0,001 

B_3_05 0,814 2,675 0,048 0,796 2,554 0,003 0,765 2,648 0,050 0,980 2,519 0,001 0,939 2,640 0,033 0,972 2,556 0,001 

B_2_03 0,948 2,676 0,103 0,074 2,509 0,044 0,311 2,674 0,224 0,017 2,489 0,167 0,427 2,613 0,193 0,025 2,402 0,121 

B_3_09 0,954 2,679 0,108 0,125 2,512 0,048 0,324 2,710 0,245 0,033 2,495 0,178 0,446 2,632 0,207 0,043 2,415 0,134 

B_3_02 0,960 2,678 0,105 0,143 2,510 0,045 0,309 2,729 0,248 0,031 2,503 0,180 0,498 2,623 0,197 0,056 2,407 0,125 

B_4_01 0,968 2,679 0,108 0,220 2,512 0,048 0,403 2,728 0,248 0,068 2,502 0,180 0,537 2,634 0,207 0,089 2,415 0,134 

B_1_00 0,996 2,665 0,065 0,418 2,506 0,006 0,833 2,677 0,097 0,178 2,516 0,039 0,889 2,567 0,091 0,286 2,381 0,020 

B_2_06 0,997 2,665 0,068 0,614 2,507 0,008 0,880 2,685 0,102 0,387 2,517 0,041 0,915 2,576 0,097 0,467 2,391 0,026 

B_2_00 0,998 2,664 0,066 0,704 2,505 0,006 0,864 2,682 0,106 0,368 2,512 0,044 0,931 2,567 0,091 0,564 2,381 0,020 

B_3_03 0,998 2,663 0,070 0,806 2,507 0,008 0,917 2,679 0,106 0,531 2,538 0,048 0,938 2,582 0,101 0,663 2,394 0,028 

B_2_05 0,998 2,755 0,033 0,501 2,680 0,006 0,899 2,556 0,050 0,630 2,455 0,011 0,995 2,598 0,025 0,860 2,540 0,003 

B_3_08 0,999 2,758 0,034 0,708 2,680 0,006 0,926 2,544 0,053 0,742 2,446 0,015 0,998 2,598 0,025 0,947 2,539 0,003 

B_3_01 0,999 2,756 0,033 0,705 2,681 0,006 0,933 2,548 0,052 0,791 2,448 0,012 0,998 2,597 0,025 0,960 2,540 0,003 
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Kód 
modelu 

GRP00 GRP01 GRP02 

Fixní efekty (průřez) Bez Fixních efektů Fixní efekty (průřez) Bez Fixních efektů Fixní efekty (průřez) Bez Fixních efektů 

P. (F-
stat.) 

D-W R^2 
P. (F-
stat.) 

D-W R^2 
P. (F-
stat.) 

D-W R^2 
P. (F-
stat.) 

D-W R^2 
P. (F-
stat.) 

D-W R^2 
P. (F-
stat.) 

D-W R^2 

B_1_02 0,999 2,773 0,027 0,769 2,698 0,000 0,840 2,559 0,050 0,342 2,457 0,011 0,992 2,609 0,023 0,710 2,551 0,001 

B_4_04 0,999 2,757 0,034 0,844 2,681 0,006 0,956 2,546 0,054 0,844 2,453 0,017 0,999 2,597 0,025 0,984 2,542 0,004 

B_2_08 0,999 2,776 0,028 0,942 2,698 0,001 0,882 2,548 0,053 0,543 2,449 0,014 0,996 2,610 0,023 0,909 2,551 0,002 

B_2_02 1,000 2,775 0,028 0,934 2,700 0,001 0,891 2,551 0,051 0,601 2,451 0,012 0,996 2,608 0,024 0,933 2,552 0,001 

B_3_04 1,000 2,776 0,028 0,986 2,700 0,001 0,926 2,549 0,053 0,712 2,457 0,016 0,998 2,609 0,024 0,975 2,554 0,002 

B_1_03 1,000 2,629 0,010 0,913 2,603 0,000 0,992 2,621 0,011 0,975 2,590 0,000 0,974 2,503 0,018 0,915 2,459 0,000 

B_1_04 1,000 2,628 0,010 0,841 2,604 0,000 0,992 2,620 0,010 0,802 2,594 0,000 0,976 2,500 0,017 0,974 2,459 0,000 

B_2_09 1,000 2,630 0,010 0,967 2,605 0,000 0,995 2,633 0,012 0,967 2,595 0,000 0,987 2,501 0,018 0,994 2,459 0,000 

A_2_04 NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     

A_3_00 NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     

A_3_06 NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     

A_3_07 NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     

A_4_00 NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     

A_4_02 NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     

A_4_03 NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     

A_5_00 NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     

B_2_04 NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     

B_3_00 NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     

B_3_06 NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     

B_3_07 NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     

B_4_00 NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     

B_4_02 NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     

B_4_03 NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     

B_5_00 NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     NSM     

Pozn.: NSM - takto specifikovaný model nelze odhadnout. Důvodem je pravděpodobně vysoká kolinearita vstupních dat. Modely s fixními efekty byly odhadnuty s použitím Whitova estimátoru, 
čímž by měla být zaručena jejich robustnost (hodnoty t-statistik jednotlivých koeficientů modelu jsou korigovány).. 
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