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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 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, 
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a tyto jsou aplikovány na hospodářskou realitu české ekonomiky. V aplikační části práce je 

kladen důraz na ochranu průmyslového vlastnictví1.  

2 Cíl a struktura práce 

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.  

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 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 

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

v textu. 
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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.  

3 Osnova práce 
1 Úvod ................................................................................................................................................. 3 

2 Vymezení zkoumaného systému ...................................................................................................... 8 

2.1 Specifika nehmotných statků ............................................................................................................ 9 

2.1.1 Klasifikace nehmotných statků dle forem ochrany ......................................................................... 15 

2.2 Úloha institucí při směně nehmotných statků ................................................................................. 18 

2.2.1 Transakční náklady a ekonomická úloha institucí .......................................................................... 19 

2.2.2 Reprezentanti institucionálního prostředí ochrany duševního vlastnictví ...................................... 23 
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2.4.3 Normotvůrci, administrativa a zprostředkovatelé ........................................................................... 41 
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2.6 Dílčí shrnutí .................................................................................................................................... 46 
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4 Obsah a metodický postup práce 

Práce obsahuje kromě úvodu a závěru tři stěžejní kapitoly. Vztah mezi ochranou duševního 

vlastnictví a intenzitou inovační aktivity je posouzen následovně. Nejprve je definován systém 

ochrany práv duševního vlastnictví (kapitola 2). Při konstrukci systému je kladen důraz na jeho 

institucionální aspekty. V konstruovaném systému zaujímají významnou úlohu dvě kategorie: 

institucionální a technologická hranice šíření inovací. S jejich využitím jsou postupně 

(kapitola 3) v jednoduchém i složitém modelu objasněny motivy jednotlivých aktérů systému 

ochrany práv duševního vlastnictví. Přitom je kladen důraz především na inovátory a imitátory, 

respektive na faktory ovlivňující jejich motivy k inovaci a imitaci. Ekonomické aspekty 

ochrany duševního vlastnictví nejsou zkoumány pouze v teoretické, ale také v empirické 

rovině. Závěry této práce jsou učiněny nejen s ohledem na uskutečněnou analýzu již 

publikovaných empirických statí, ale také na základě výsledků vlastního zkoumání 

hospodářské a institucionální reality České republiky (kapitola 4). Je zkoumán legislativní 

rámec týkající se ochrany duševního vlastnictví, dále je situace v České republice posuzována 

na základě dat národního účetnictví, technologické platební bilance a dat Úřadu průmyslového 

vlastnictví. 

Práce využívá především následující datové prameny:  

 databáze národních účtů,  

 technologická platební bilance, 

 výroční zprávy úřadu průmyslového vlastnictví 

 národní legislativa - automatizovaný systém právních informací, 

 databáze Světové organizace duševního vlastnictví. 

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 poznatky dalších 

oblastí ekonomie. Jednotlivé dílčí jevy a závislosti jsou v této souvislosti matematicky 

formalizovány.  
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5 Aplikované metody práce 

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 statistik, další část jsou 

hodnoty vypočtené na základě dat z národního účetnictví. 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 2012. 

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 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).  
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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. 

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. 

6 Shrnutí dosažených výsledků a závěry práce 

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 
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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.  

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 zahraničními subjekty, což se projevuje v trvalém 

deficitu na technologické platební bilanci v oblasti licenčních poplatků.  
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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. Následující tabulka zachycuje vybrané výsledky. 

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 

Z odhadnutých regresních rovnic je patrný vysoký význam odvětvově specifické konstanty. 

Hodnoty odhadnutých regresních koeficientů jsou ve vztahu k ní zcela marginální. Odvětví 
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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 

systémotvorného 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 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 
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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 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 
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činnosti tohoto střediska je 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.  

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 
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řadě by měla být pozornost věnována také možným primárním i sekundárním dopadům 

hospodářsko-politických doporučení formulovaných v této práci. 
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9 Summary 

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.  
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