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Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2021 
8. volební období 

427. 

USNESENÍ 
výboru pro evropské záležitosti 

z 65. schůze 

ze dne 17. února 2021 
 
 
 

 

ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů – Maximální využití inovačního potenciálu EU – Akční plán pro 

duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti /kód Rady 13354/20, 

KOM(2020) 760 v konečném znění/ 

 

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí 

informace předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Ing. Mgr. Josefa Kratochvíla, Ph.D., 

vedoucí samostatného oddělení autorského práva Ministerstva kultury JUDr. Adély Faladové, 

ředitele odboru potravinářského Ministerstva zemědělství  Ing. Martina Štěpánka, vrchního 

rady Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ing. Miroslava 

Chloupka, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Františka Kopřivy a po rozpravě 

 s c h v a l u j e  stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.  

  

 Jiří Kobza v. r.  František Kopřiva v. r. 

 ověřovatel  zpravodaj a místopředseda 
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 Příloha k usnesení č. 427 

 

 

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Maximální využití 

inovačního potenciálu EU – Akční plán pro duševní vlastnictví na podporu 

oživení a odolnosti 
 

KOM(2020) 760 v konečném znění, kód Rady 13354/20 

 

 

 

 Právní základ: 

Dokument informační povahy. 

 Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ: 

27. 11. 2020 

 Datum projednání ve VEZ: 

9. 12. 2020 (1. kolo) 

 Procedura: 

Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokument nelegislativní povahy, který 

nepodléhá schválení v Radě a Evropském parlamentu. Procedura je ukončena jeho přijetím a 

předložením těmto institucím.  

 Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS): 

Datované dnem 13. ledna 2020, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 

19. ledna 2020 prostřednictvím systému ISAP. 

 Hodnocení z hlediska principu subsidiarity: 

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokument informační 

povahy. 

 Odůvodnění a předmět: 

Sdělení Komise Maximální využití inovačního potenciálu EU - Akční plán pro duševní 

vlastnictví na podporu oživení a odolnosti (dále jen „akční plán“) představuje širokou škálu 

priorit Komise v oblasti duševního vlastnictví. Komise své iniciativy tematicky rozřazuje do 

pěti oblastí, které odpovídají pěti výzvám evropského systému duševního vlastnictví 

identifikovaným Komisí. Jde o (1.) přetrvávající roztříštěnost systému duševního vlastnictví 

EU, (2.) nedostatečné využití současných institutů práva duševního vlastnictví zejména ze 

strany malých a středních podniků a výzkumných pracovníků, (3.) nedostatečně rozvinuté 

nástroje pro přístup k duševnímu vlastnictví, (4.) padělání a pirátství a (5.) nerovné podmínky 

na světové úrovni. Komise v akčním plánu představuje plány týkající se legislativních 

iniciativ, jako je například modernizace práva průmyslových vzorů či návrh aktu o digitálních 

službách, a předestírá své politické priority na unijní i mezinárodní úrovni. 

Ekonomický význam práv duševního vlastnictví stabilně roste. Práva duševního vlastnictví se 

tak stávají stále významnější součástí vnitřního trhu EU. Článek 118 Smlouvy o fungování 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52020DC0760&qid=1611942862073
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52020DC0760&qid=1611942862073
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Evropské unie (dále jen „SFEU“) v této souvislosti představuje explicitní právní základ pro 

rozsáhlou harmonizaci v oblasti duševního vlastnictví. EU této možnosti též v řadě oblastí 

využívá. Jde mimo jiné o patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, autorská práva a 

práva související s právem autorským, zeměpisná označení či odrůdová práva a v širším pojetí 

též o ochranu obchodního tajemství nebo know-how. 

Akční plán identifikuje pět základních výzev, kterými se posléze podrobně zabývá: 

o přetrvávající roztříštěnost systému duševního vlastnictví EU, 

o nedostatečné využití současných institutů práva duševního vlastnictví zejména ze strany 

malých a středních podniků (dále jen „SME“) a výzkumných pracovníků, 

o nedostatečně rozvinuté nástroje pro přístup k duševnímu vlastnictví, 

o bující padělání a pirátství, 

o nerovné podmínky na světové úrovni. 

Za jednotlivými iniciativami Komise stojí faktory jako nedostatečná účinnost pravidel 

v některých oblastech či potřeba reagovat na současný vývoj technologie (jako je rostoucí 

význam umělé inteligence) a tržního prostředí (vzestup online platforem). Zatímco některé 

inciativy předpokládají konkrétní návrhy legislativních aktů, Komise představuje i své 

obecnější plány v rámci unijní i mezinárodní politiky duševního vlastnictví. 

Poznámka PI 

Výbor pro evropské záležitosti se podrobně vyjadřoval již k autorskoprávnímu balíčku z roku 

2016, který zahrnoval i návrh směrnice (EU) č. 2019/790 o autorském právu a právech s ním 

souvisejících na jednotném digitálním trhu. Jedním z kritérií, podle kterých v balíčku 

navržené inciativy hodnotil, byl jejich možný dopad na SME. Ve svém usnesení č. 318 ze 7. 

volebního období řadu inciativ z uvedeného balíčku uvítal, vyjádřil však, mj. ve vztahu 

k odpovědnosti poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online, obavu, že „obecně stanovená 

povinnost zavést opatření k identifikaci obsahu porušujícího autorské právo a podávání zpráv 

o jejich fungování nositelům práv by mohla vést k nadměrné administrativní zátěži pro malé a 

střední podniky.“ Obdobně Senát ve svém 128. usnesení z 5. schůze 11. funkčního období 

varoval před možným nepříznivým dopadem této povinnosti na SME. 

 Obsah a dopad: 

Akční plán nejdříve popisuje význam duševního vlastnictví pro současnou ekonomiku a její 

rozvoj. V této souvislosti identifikuje pět výše uvedených výzev současného systému 

duševního vlastnictví EU, kterými se posléze postupně zabývá, a navrhuje další kroky v této 

oblasti. Část 1 představuje úvod do problematiky a předmět akčního plánu, část 2 se zabývá 

otázkou modernizace systému ochrany duševního vlastnictví, část 3 se týká povzbuzení 

využití institutů práva duševního vlastnictví, část 4 hovoří o usnadnění přístupu k nehmotným 

aktivům, část 5 shrnuje plány Komise pro zajištění lepšího vymáhání práv duševního 

vlastnictví a předmětem části 6 je dosažení rovnějších podmínek na celosvětové úrovni. 

Konečně v části 7 Komise předestírá svou představu o spolupráci s členskými státy a 

zainteresovanými subjekty při plnění akčního plánu. 

(1.) Úvod do problematiky a předmět akčního plánu 

Komise konstatuje, že nehmotná aktiva představují složku evropské ekonomiky, jejíž význam 

roste. Odvětví intenzivně využívající práva duševního vlastnictví podle Komise v současnosti 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32012R1257&qid=1611666490774
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0071&qid=1611665984659
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1753&qid=1611666285176
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A31994R2100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943&qid=1611666451773
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1611746214874&uri=CELEX%3A32019L0790
https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=100744
https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=100744
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original/83327/69946/73768
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představují takřka 45 % evropského HDP a stojí za necelými 30 % pracovních míst. Využití 

práv duševního vlastnictví však roste v EU pomaleji než například v některých asijských 

ekonomikách. Inovace přitom hraje významnou roli nejen nyní v souvislosti s pandemií 

covidu-19, ale i v dlouhodobém výhledu v souvislosti se zelenou a digitální transformací 

evropské ekonomiky. I s ohledem na tyto skutečnosti je podle Komise na místě pokračující 

zdokonalování evropského systému duševního vlastnictví. Akční plán proto předestírá další 

kroky Komise v pěti uvedených oblastech. 

(2.) Modernizace systému ochrany duševního vlastnictví 

Cílem je, aby měli evropští inovátoři přístup k rychlým, účinným a cenově dostupným 

mechanismům ochrany. V této kategorii se jedná zejména o změny a hodnocení stávajících 

právních rámců pro různé instituty práva duševního vlastnictví. Komise se však zmiňuje i 

o autorských dílech vytvořených umělou inteligencí jako o možné budoucí výzvě. 

o Komise letos podpoří rychlé spuštění systému jednotného patentu, aby vzniklo jednotné 

správní místo pro ochranu a vymáhání patentových práv. Komise si od nového systému 

slibuje zlevnění a zefektivnění procesu získání a udržování patentu platného napříč EU. 

Tento systém má umožnit přihlášení tzv. evropského patentu s jednotným účinkem na 

základě nařízení (EU) č. 1257/2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti 

jednotné patentové ochrany, a vymáhání s ním souvisejících práv u Jednotného 

patentového soudu na základě Dohody o Jednotném patentovém soudu. Tato dohoda 

vstoupí v platnost poté, co bude ratifikována Německem, kde je nyní k tomu potřebný 

zákon po zrušení první verze z procedurálních důvodů  podruhé předmětem přezkumu 

Spolkového ústavního soudu. Česká republika dohodu podepsala, ale doposud ji 

neratifikovala. 

o Komise v prvním čtvrtletí 2022 optimalizuje systém dodatkových ochranných 

osvědčení. Jedná se o institut, který může na základě nařízení (ES) č. 469/2009 prodloužit 

dobu ochrany patentovaného léčivého přípravku. Komise chce reagovat zejména na 

zjištěné roztříštěné (a tedy netransparentní a těžko předvídatelné) uplatňování těchto 

pravidel napříč EU a přizpůsobit je nové farmaceutické strategii pro Evropu. 

o Komise v prvním čtvrtletí tohoto roku modernizuje pravidla průmyslových vzorů. 

Snaha navazuje na podobnou modernizaci v oblasti ochranných známek. Ochrana má být 

přístupnější, reagovat na nové fenomény a důsledněji dopadat i na součásti výrobků. 

o Komise v prvním čtvrtletí tohoto roku zpřesní a posílí systém ochrany zeměpisných 

označení zemědělských produktů a zváží zavedení podobného systému pro nezemědělské 

produkty, které by podle nedávné studie mohlo být prospěšné. 

o Komise v posledním čtvrtletí roku 2022 vyhodnotí pravidla týkající se odrůdových práv. 

o Komise plánuje na základě dialogů se zainteresovanými subjekty v nejbližší době vydat 

pokyny k výkladu a provádění čl. 17 směrnice (EU) č. 2019/790 o autorském právu, který 

se týká odpovědnosti za užití autorským právem chráněného obsahu poskytovateli služeb 

pro sdílení obsahu online. Toto ustanovení bylo jedním ze sporných bodů při tvorbě nové 

směrnice. 

(3.) Povzbuzení využití institutů práva duševního vlastnictví 

Komise hodlá důsledněji podpořit evropské podniky v ochraně jejich duševního vlastnictví. 

To spočívá v lepším přístupu k informacím a finanční podpoře v podnikání i vědě.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32012R1257&qid=1611675648914
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.175.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2013%3A175%3ATOC
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2020/02/rs20200213_2bvr073917en.html;jsessionid=8E0160C44251A95C1974CB1D4B8A2A4D.1_cid377
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0469-20190701&qid=1611683708711
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0761
javascript:return;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1611746214874&uri=CELEX%3A32019L0790
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o Komise v prvním čtvrtletí letošního roku ve spolupráci s Úřadem Evropské unie pro 

duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“) zavede poukazy pro SME postižené covidem-19 

na strategické poradenství a financování zápisů práv. 

o Komise v novém víceletém finančním rámci (dále jen „VFR“) v programu „Horizont 

Evropa“ a později případně i v dalších programech spustí asistenční služby pro SME. 

V rámci posledního VFR tuto funkci plnil program IPA4SME. 

o Podniky by měly mít lepší přístup k informacím například skrze Evropské informační 

centrum pro duševní vlastnictví úřadu EUIPO. 

o Komise projedná s finanční komunitou možnosti usnadnění přístupu k soukromému 

kapitálu s pomocí ocenění duševního vlastnictví podniku. 

(4.) Usnadnění přístupu k nehmotným aktivům 

Zatímco jednou stránkou systému duševního vlastnictví je jeho ochrana, systém by měl na 

druhou stranu rovněž podporovat legální využití duševního vlastnictví. 

o Komise bude v letech 2021 až 2022 usilovat o větší dostupnost kritického duševního 

vlastnictví během krize. Toto obnáší zejména podporu dobrovolného zpřístupňování 

duševního vlastnictví, ke zvážení jsou však i nucené licence. Ty spadají zejména pod 

vnitrostátní právo, Komise však s členskými státy zváží jejich lepší koordinaci. 

o Komise usiluje o usnadnění poskytování licencí. V současnosti provádí studii o 

autorském právu a nových technologiích, která by měla ukázat jejich využitelnost pro 

vyšší transparentnost a lepší správu duševního vlastnictví. Jde o součást úsilí o vytvoření 

účinnější „infrastruktury autorských práv“. 

o Komise do prvního čtvrtletí 2022 zváží reformy v oblasti licencování a vymáhání 

patentů na standardizované technologie (standard-essential patent – dále jen „SEP“), 

které jsou významné mj. pro vývoj 5G či internetu věcí. Tyto budou vycházet ze 

zkušeností se sdělením Komise k SEP z roku 2017 a mohou spočívat ve vytvoření 

nezávislého systému ověřování jejich nezbytnosti (essentiality). 

o Komise v současnosti hodnotí, zda unijní právo duševního vlastnictví nastavuje vhodnou 

rovnováhu mezi ochranou duševního vlastnictví a podporou sdílení údajů v souladu s cíli 

evropské strategie pro data. Komise do třetího čtvrtletí tohoto roku zváží například 

rozšíření působnosti směrnice (EU) č. 2016/943 o ochraně nezveřejněného know-how a 

obchodních informací nebo úpravu směrnice č. 96/9/ES o právní ochraně databází, aby 

usnadnila sdílení strojově vytvářených dat. 

(5.) Lepší vymáhání práv duševního vlastnictví 

V této oblasti se Komise zaměřuje zejména na boj proti obchodu s padělky či pirátství, chce 

se však zaměřit i na přesnější vymezení a důslednější vymáhání povinností online platforem. 

o Aktem o digitálních službách plánuje Komise vyjasnit odpovědnost online platforem a 

jiných poskytovatelů digitálních služeb, resp. posílit rámec dohledu nad těmito subjekty. 

o Komise plánuje v roce 2022 posílit roli Evropského úřadu pro boj proti podvodům (dále 

jen „OLAF“) v boji proti padělání a pirátství, aby mohl postupovat proti výrobě 

padělaných výrobků v EU. V současnosti se činnost OLAF omezuje na dovoz padělků. 

Komise zároveň vyzývá Radu a členské státy k zařazení trestných činů v oblasti 

duševního vlastnictví mezi priority koordinační platformy EMPACT na období 2022-

2025. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs
https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs
https://www.ipa4sme.eu/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15016-2019-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0712&qid=1611761544089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0066&qid=1611761892071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943&qid=1611762129351
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0009-20190606&qid=1611762660506
https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_cs
https://www.europol.europa.eu/empact
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o Komise ve druhém čtvrtletí 2022 vytvoří soubor opatření proti padělání po vzoru 

sektorových memorand uzavřených se zainteresovanými subjekty v oblasti prodeje 

padělků na internetu nebo umisťování reklam na stránkách a v aplikacích porušujících 

práva duševního vlastnictví. Tato opatření by měla zahrnovat mj. sdílení informací o 

výrobcích a prodejcích či podporu využívání moderních technologií, jako je umělá 

inteligence nebo blockchain. 

(6.) Rovnější podmínky na celosvětové úrovni 

Odvětví s intenzivním využitím duševního vlastnictví se podle Komise podílí na 93 % 

unijních exportů. Tyto podniky jsou vystaveny problémům, jako jsou např. nucený transfer 

technologií, krádeže duševního vlastnictví apod. Na půdorysu Světové obchodní organizace 

(dále jen „WTO“) je tato problematika upravena dohodou TRIPS a podle deklarace skupiny 

G7 ze srpna 2019 by stávající pravidla měla být upravena, aby lépe chránila duševní 

vlastnictví. Komise předestírá, jak bude postupovat na pozadí tohoto vývoje. 

o Komise bude dále prosazovat vysoký standard ochrany duševního vlastnictví 

v nových dohodách o volném obchodu a důsledně prosazovat obdobná ustanovení 

stávajících dohod. S tímto souvisí i dialogy s hlavními obchodními partnery. 

o Komise i nadále povede seznam poskytovatelů služeb domněle zapojených do padělání a 

pirátství a seznam třetích zemí s nízkou úrovní ochrany duševního vlastnictví. 

o Komise vloni vyzvala členské státy, aby plně využívaly své vnitrostátní mechanismy 

prověřování zahraničních investic. Od října 2020 se navíc použije nařízení (EU) 

č. 2019/452 o prověřování zahraničních investic. Komise rovněž vypracuje nové rámcové 

podmínky pro mezinárodní výzkumnou spolupráci a stanoví pokyny pro zahraniční 

ovlivňování evropských univerzit. 

o Komise se bude spolupodílet na použití sankcí přijatých v souvislosti s kybernetickou 

špionáží. 

o Komise zdůrazňuje potřebu jednotného vystupování EU na mezinárodních fórech jako je 

např. WTO. Odkazuje na debatu o důsledcích umělé inteligence pro duševní vlastnictví na 

půdorysu Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen „WIPO“) jako na jednu 

z možností tvorby nových pravidel. 

o Komise zváží přistoupení EU k Singapurské smlouvě o známkovém právu. Dále se na 

mezinárodním poli zasadí o zohlednění požadavků ochrany duševního vlastnictví v rámci 

systému doménových jmen (DNS) a přístupu k informacím o registrovaných subjektech 

(WHOIS). V neposlední řadě bude na půdorysu WIPO usilovat o ratifikaci již podepsané 

Pekingské smlouvy o audiovizuálních představeních a dojednání nové úmluvy chránící 

rozhlasové organizace. 

o Komise letos zahájí asistenční služby v oblasti duševního vlastnictví pro SME působící 

na trzích v Indii. Dále bude poskytovat technickou pomoc v oblasti duševního vlastnictví 

rozvojovým zemím. 

(7.) Spolupráce s členskými státy a zainteresovanými subjekty 

Komise vyzývá členské státy k vypracování politik a strategií v oblasti duševního vlastnictví 

v souladu s tímto akčním plánem. Komise počítá se spoluprací Rady a Evropského 

parlamentu při uplatňování akčního plánu a bude podporovat debatu se zainteresovanými 

subjekty pocházejícími zejména z relevantních průmyslových sektorů. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-of-understanding-online-advertising-ipr_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-of-understanding-online-advertising-ipr_en
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/4963920
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/08/26/g7-leaders-declaration-biarritz-26-august-2019/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/08/26/g7-leaders-declaration-biarritz-26-august-2019/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2020/EN/SWD-2020-360-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52020XC0326(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0452-20200919&qid=1611936974454
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0452-20200919&qid=1611936974454
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32019D0797&qid=1611937867028
https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/¨
https://wipolex.wipo.int/en/text/290013
https://wipolex.wipo.int/en/text/295838
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 Stanovisko vlády ČR: 

Vláda ČR akční plán obecně vítá, řada předestřených iniciativ se bude překrývat i s českým 

předsednictvím v Radě v druhé polovině roku 2022. Mimo jiné ovšem považuje za zásadní 

zachování některých podstatných znaků současného systému odrůdových práv. Souhlasí 

s potřebou optimalizace systému dodatkových ochranných osvědčení, před případným 

zavedením jednotného dodatkového ochranného osvědčení by se však mělo počkat na 

spuštění systému jednotného patentu. Vláda očekává, že k potřebné ratifikaci příslušné 

dohody ze strany Německa by mohlo dojít už letos. Sama ČR podle vlády s ratifikací čeká na 

vyjasnění ekonomických dopadů zavedení Jednotného patentového soudu a možných 

souvisejících ústavních otázek. 

 Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU: 

V Evropském parlamentu byl jako výbor příslušný k projednání akčního plánu určen výbor 

pro právní záležitosti (JURI). Doposud není patrné, kdy a jakým způsobem se bude Evropský 

parlament akčním plánem zabývat. 

Akčním plánem se v současnosti zabývají přípravné orgány Rady. Pracovní skupina Rady pro 

duševní vlastnictví kupř. 3. února 2021 projednala několik dílčích kapitol akčního plánu. 

 Závěr:  

 

Výbor pro evropské záležitosti 

 

1. b e r e  n a  v ě d o m í  předložený návrh sdělení Komise – Maximální využití 

inovačního potenciálu EU – Akční plán pro duševní vlastnictví na podporu oživení a 

odolnosti /kód Rady 13354/20, KOM(2020) 760 v konečném znění/ a rámcovou pozici 

vlády; 

 

2. k o n s t a t u j e ,  že patenty a jiná práva k nehmotným statkům jsou také zneužívány k 

odstraňování konkurence, čemuž by Komise měla věnovat zvláštní pozornost; 

 

3. v y z ý v á   Komisi ke zjednodušení patentových pravidel tak, aby tato nebránila 

inovacím, zejména u malých a středních podniků; 

 

4. a p e l u j e   na Komisi, aby případná reforma zahrnovala i výjimky z patentového práva 

pro nekomerční použití, osobní studium a akademický výzkum. Výsledky akademického 

výzkumu a materiálů vytvořených za přispění veřejných peněz mají být vždy volně 

dostupné; 

 

5. u p o z o r ň u j e ,  že software, obchodní metody, pojmy a příroda nesmějí být 

patentovatelné; 

 

6. u p o z o r ň u j e ,  že odpovědnost za obsah ležící výhradně na poskytovatelích je 

zpátečnický krok a zvýhodňuje největší internetové hráče; 

 

7. u p o z o r ň u j e ,  že pro plné využití inovačního potenciálu v oblasti kultury je nutné 

zkrátit ochranu jen na dobu obvyklé komerční využitelnosti díla; 
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8. p o v ě ř u j e   předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby v rámci politického dialogu 

postoupil toto usnesení předsedkyni Evropské komise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jiří Kobza v. r.  František Kopřiva v. r. 

 ověřovatel  zpravodaj a místopředseda 

   

 

 


