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Dotazník       Příloha č. 2 

1. Jaké je vaše pohlaví?  

a) Muž 

b) Žena 

2. Kolik je vám let? 

a) Do 26  

b) Od 26 do 55 

c) Od 55 a více let 

3. Jste?  

a) Student 

b) Zaměstnaný 

c) Nezaměstnaný 

d) Jiná odpověď 

4. Pokud jste zaměstnaný, jaký je váš příjem? (nepovinná otázka) 

a) Od 1000 do 8000 Kč 

b)  Od 8000 do 15000 Kč 

c) Od 15000 Kč do 30000 Kč 

d) Od 30000 Kč a výš 

5. V kterém kraji České republiky se nachází vaše bydliště? (správnou odpověď vyberte) 

Jihočeský  Liberecký   Plzeňský  Vysočina 

Jihomoravský  Moravskoslezský  Praha   Zlínský 

Karlovarský kraj Olomoucký kraj  Středočeský  Jiná země 

Královehradecký Pardubický kraj  Ústecký kraj 

6. Konkrétně bydlíte?  

a) Ve městě  

b) Na vesnici 

7. Už jste si někdy koupil/a padělek?  

a) Ano, vědomě  
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b) Ano, ale netušil/a jsem, že se jedná o padělek  

c) Ne 

8. Pokud ano, o jaký výrobek se jednalo? (nepovinná otázka) 

a) Oblečení 

b) Kabelky, batohy, tašky 

c) Parfémy, 

d) Filmy, hudba 

e) Obuv 

f) Elektronika 

g) Jiná odpověď 

9. Kde se podle vás nejčastěji vyskytují padělky?  

a) Internet 

b) Tržnice 

c) Kamenné obchody 

10. Proč si myslíte, že se kupují padělky?  

a)  Nižší cena, než originál 

b) Lepší dostupnost 

c) pocit, že mám značkovou věc důležitější, než kvalita 

d) Jiná odpověď 

11. Myslíte si, že dokážete rozpoznat padělek od originálu? 

a) Ano, určitě bych poznal/a 

b) Ne, nepoznal/a 

c) Nevím, zda bych dokázal/a rozpoznat originál od padělku 

12.  Jaké jsou podle vás příčiny porušování práv k ochranným známkám? (odpovědi musíte seřadit 

podle míry důležitosti) 

a) Vysoký konkurenční boj 

b) Těžení z úspěchu známé značky 

c) Nedostatečná právní ochrana 
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d) Jiná odpověď 

13.  Myslíte si, že je ochranná známka důležitá? 

a) Ano, je velice důležitá 

b) Ano, ale nijak zvlášť 

c) Ne, zbytečně vyhozené peníze 

14. Jak se nazývá úřad, jenž je pověřen vyřizovat přihlášky k ochranným známkám? 

a) Úřad průmyslového vlastnictví 

b) Úřad duševního vlastnictví 

c) Úřad pro ochranné známky, obchodní firmy a označení původu a zeměpisná značení  

15. Myslíte si, že kontroly ČOI a celníků mají význam?  

a) Ano, mají. 

b) Ne, nemají.  

c) Nevím.  

d) Nezajímá mě to. 

16. Co by podle vás pomohlo v boji proti výrobě padělků? 

a) Lepší informovanost kupujících a široké veřejnosti 

b) Kdyby koupě padělku znamenala spáchání trestného činu 

c) Zavření obchodů s padělky a tržnic 

d) Tvrdší postihy výrobců 

e) Jiné (uveďte) 
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Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci   Příloha č. 3 
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Celní správa - statistiky v letech 2011 – 2014     Příloha č. 4 
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