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Úvod 

Trojrozměrný tisk (nebo také „3D tisk“) byl poprvé experimentálně realizován v šedesátých 

letech minulého století. 

 

Tato technologie pochází ze Spojených států a začala být používána v průmyslu na počátku 

osmdesátých let. 

 

3D tisk se rozvinul souběžně s uvedením 3D tiskáren na trh a s příchodem aktérů s návrhy 

digitálních modelů a služeb 3D tisku.  

 

3D tisk je ve skutečnosti obecným termínem zahrnujícím několik druhů technologií, které 

umožňují vyrobit na základě digitálního souboru a pomocí 3D tiskárny hmotné předměty. 

Tato technologie byla původně určena k výrobě prototypů a tento cíl odpovídá i nadále hlavní 

části trhu s touto technologií.  

 

Díky uvedení 3D tiskáren určených soukromým osobám na trh se stala se přístupnou pro 

širokou veřejnost, tento podíl na trhu je však jen okrajový a měl by jím i zůstat vzhledem k 

omezením materiálů, které jsou pro spotřebitele dostupné.  

 

V současnosti sestává 99 % vytisknutých předmětů z jediného materiálu: plastu, pryskyřice či 

kovu. Jednou z velkých výzev odvětví 3D bude souběžné použití několika materiálů. 

 

Rozvoj služeb tisku na dálku, které jsou často spojeny s on-line platformou výměny 3D 

souborů, umožňuje každému z nás nechat si vytisknout svůj předmět ve 3D v kvalitě, která je 

mnohem vyšší než kvalita, jíž lze dosáhnout s nekvalitním přístrojem. Rozšíření 3D tiskáren 

ve vzdělávacích zařízeních a v prostorech spolupráce (tzv. fablabs) rovněž usnadňuje přístup 

široké veřejnosti k této technologii. V současnosti tuto technologii využívá většina 

technologicky nejvyspělejších průmyslových sektorů, neboť její využívání má pozitivní 

dopady na inovaci a často i na životní prostředí. 

  

Rovněž v lékařství panují velké naděje spojené s touto technologií, která by se mohla uplatnit 

při výrobě protéz, zubních implantátů, lidské kůže, nebo dokonce i orgánů, například ledviny. 

Obdobně je tomu i v leteckém a kosmickém průmyslu, v němž by výroba lehčích dílů 

umožnila snížit spotřebu paliva, a tedy ušetřit: společnost Airbus v současnosti testuje letadlo 

s více než 1000 dílů vytištěných v 3D. Průmysl automobilových náhradních dílů, hračkářský 

průmysl a výroba domácích spotřebičů budou rovněž významně ovlivněny vývojem této 

technologie. 3D tisk a skenery se navíc čím dál tím více používají v muzeích pro účely 

restaurování historických předmětů a výzkumu, obzvláště archeologického. 

 

EU tuto technologii klasifikovala mezi technologie prioritní. Ve svém nedávném sdělení, 

které se zamýšlelo nad zvládáním globalizace (COM(2017)240), Komise ji zahrnula mezi 

hlavní faktory, které budou motorem transformací v průmyslu.  

 

Mezi příklady evropských iniciativ můžeme zmínit např. projekt „Vanguard“, který sdružuje 

30 evropských regionů v rámci investiční spolupráce ve prospěch inovací, např. tím, že se ve 

spolupráci s průmyslem připravují projekty využívající technologie 3D tisku s cílem vytvořit 

mnohem lehčí a pružnější kovové součástky.  
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Evropský hospodářský a sociální výbor dokonce ve svém stanovisku ve věci 3D tisku uvedl, 

že „digitální revoluce spolu s touto výrobní revolucí umožní Evropě relokalizovat výrobu z 

regionů s nižšími mzdami s cílem urychlit inovace a vytvořit domácí udržitelný růst“ (2015/C 

332/05). 

 

Ačkoli je však technologie 3D tisku často označována za prvek způsobující transformaci 

zpracovatelského průmyslu, její dopad na výrobu zboží zůstává prozatím omezený. Jedna ze 

zpráv „delegace pro vědu a technologii“ při francouzském generálním konzulátu v San 

Francisku tak např. uvádí, že: „navzdory potenciálu, slibům a povyku spojeným s 3D tiskem 

se tento sektor rozvíjí jen poměrně pomalu: klasické výrobní prostředky si v krátkodobém a 

střednědobém časovém horizontu zachovají většinový podíl na výrobním trhu a jako první se 

začnou rychle rozvíjet sektory výroby prototypů, výroby v malých objemech a 

personalizovaných výrobků. “ 

 

3D tisk umožňuje výrobu na požádání, a mohl by proto podnikům přinášet četné výhody: 

odlehčení jejich logistického řetězce, omezení skladování a dopravy, omezení dopadů na 

životní prostředí a snížení nákladů na pojištění výrobků. 

 

Snížení počtu nezbytných zásahů by podnikům umožnilo relokalizovat zpět výrobní činnosti, 

které byly přesunuty do zahraničí. 

 

Všichni jsme si vědomi, že tato výroba by byla svěřena především strojům a toto vědomí by 

nás mohlo znepokojovat. Tato změna by však ve skutečnosti mohla mít i pozitivní dopady na 

tvorbu nových pracovních míst, která by byla méně fyzicky náročná a méně nebezpečná 

(technici údržby, inženýři, konstruktéři…) a mohla by také snížit výrobní náklady (výroba v 

malém měřítku). 

 

3D tisk umožňuje lepší využívání místních zdrojů a produkce, což snižuje náklady na dopravu 

a emise skleníkových plynů. 

 

Relokalizace by mohla napomoci tomu, aby zůstala přidaná hodnota vzniklá díky této výrobě 

na místě, a díky omezení přepravy zboží by 3D tisk snížil jak náklady na dopravu, tak emise 

CO2.  

 

 

Cíl a dosah zprávy  

 

3D tisk s sebou může přinášet specifické problémy v oblastech, jako jsou právo, etika, zdraví 

či bezpečnost.  

 

Jedná se tak např. o lékařství, v němž se již dnes objevují problémy spojené s reprodukcí 

orgánů, které vyvolávají skutečné etické otázky, jako je např. otázka rovnosti přístupu ke 

zdraví či zdravotní hrozby.  

 

Bezpečnostní otázky jsou rovněž zásadní, obzvláště pak pokud jde mj. o produkci náhradních 

automobilových dílů, dílů letadel nebo dílů střelných zbraní. 

Je rovněž možné, že 3D tisk usnadní padělání, a to nejen ze strany jednotlivců, kterým může 

být přiznána výjimka pro účely kopírování pro osobní potřebu, ale také ze strany 

organizovaných sítí, jimž bude přinášet zisk prodej padělaných výrobků. Máme-li zabránit 
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padělání, jeví se tedy nezbytným rozvinout zákonnou nabídku 3D tisku, aby jednotlivci, kteří 

si přejí vytisknout určité dílo, měli možnost tak učinit, aniž by porušovali zákon, a současně 

byla zajištěna spravedlivá odměna jeho autorovi. V tomto ohledu by mohlo být užitečné, aby 

organizace pro kolektivní správu práv kontaktovaly platformy výměny souborů a dosáhly 

toho, aby podmínky užívání souborů chránily práva a zájmy autorů. 

 

Vaše zpravodajka navrhuje, aby se zpráva zaměřila spíše na horizontální otázky spojené s 

právy duševního vlastnictví a občanskoprávní odpovědností v souladu s příslušností Výboru 

pro právní záležitosti.  

 

3D tisk s sebou přináší problémy spojené s právy duševního vlastnictví a občanskoprávní 

odpovědností ze dvou hlavních důvodů: 

 

 - pokud se jedná o práva duševního vlastnictví, kvůli možnosti přizpůsobit si 

daný předmět;  

 - pokud se jedná o občanskoprávní odpovědnost, kvůli specifickému způsobu, 

jímž funguje výrobní řetězec.  

 

Protože je příslušný předmět před výrobou koncipován digitálně, je možné jej donekonečna 

měnit a upravovat. Spojení digitálního a fyzického, které tato nová technologie umožňuje, 

rovněž vede ke změnám ve fungování výrobního řetězce, protože přístupnost souborů on-line 

předznamenává příchod participativní inovace otevřené široké veřejnosti. Soubory, které jsou 

dostupné v otevřeném formátu, totiž mohou být volně pozměňovány, zlepšovány a 

individualizovány. 

  

Duševní vlastnictví 

 

Pokud se jedná o duševní vlastnictví, je užitečné rozlišovat několik aspektů. Je třeba 

rozlišovat domácí tisk určený k soukromému užívání od tisku pro komerční účely, ale také 

dodávky probíhající mezi profesionály a mezi profesionály a spotřebiteli.  

 

Francouzská Nejvyšší rada pro literární a umělecké vlastnictví v jedné ze zpráv Pracovního 

výboru pro 3D tisk a autorské právo uvedla, že „demokratizaci 3D tisku jak se zdá prozatím 

nevedla ke vzniku problému rozsáhlého porušování autorského práva, které je předmětem této 

zprávy. Klienti tzv. „fablabs“, např. služeb tisku on-line, jsou z velké většiny profesionálové 

(obzvláště návrháři), kteří tuto techniku využívají pro účely výroby malých sérií předmětů v 

rámci své tvůrčí činnosti. Riziko padělání se týká především výtvarných uměleckých děl.“  

 

Tato zpráva se domnívá, že „hlavní výzva v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu 

spočívá v tom, aby bylo posíleno zapojení profesionálních prostředníků do ochrany 

autorských práv. Je tomu tak obzvláště v případě platforem výměny 3D souborů on-line, které 

se dovolávají statusu poskytovatele ve smyslu směrnice [2000/31/ES] o elektronickém 

obchodu, což omezuje jejich odpovědnost, ačkoli – přinejmenším tehdy, pokud hrají aktivní 

úlohu, která jim poskytuje znalost či kontrolu uložených souborů – nesplňují příslušné 

podmínky. Protože je rozdíl mezi těmito dvěma situacemi jen velmi malý, je třeba v této věci 

vyjasnit právní situaci.“ 

 

Je tomu tak rovněž u služeb a softwaru 3D digitalizace a u poskytovatelů služeb 3D tisku, 

kteří by měli systematicky zobrazovat pedagogickou výzvu na dodržování práv duševního 
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vlastnictví a zahrnovat do vytvářených souborů 3D, jak jsme se o tom již zmínili výše, prvky 

umožňující jejich dohledatelnost.  

 

Závěrem lze říci, že právní odborníci se domnívají, že 3D tisk nerozvrátil autorské právo. 

Vytvořený soubor lze považovat za dílo, a tedy chránit jako takový. V krátkodobém a 

střednědobém časovém horizontu však hlavní výzva spočívá v tom, úžeji zapojit profesionální 

prostředníky do problematiky autorského práva. Budoucí revize směrnice 2004/48/ES o 

dodržování práv duševního vlastnictví, kterou Komise plánuje předložit v tomto volebním 

období, bude obzvlášť důležitá, společně se „soft law“ iniciativami (tj. právně 

nevynutitelnými požadavky) týkajícími se poskytování informací o tomto tématu. 

 

Občanskoprávní odpovědnost  

 

Tyto nuance jsou rovněž důležité pro uvažování o aspektech týkajících se občanskoprávní 

odpovědnosti. Otázka odpovědnosti za výrobky a škody, jejichž původ se nachází ve vadném 

souboru, by tak mohla být vyřešena (pokud se jedná o spotřebitele) prostřednictvím článků 10 

a 14 návrhu Evropské komise o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu. 

Směrnice 85/374/EHS o odpovědnosti za vadné výrobky naproti tomu pokrývá všechny 

smlouvy. Je třeba konstatovat, že Evropská komise zahájila revizi této směrnice kvůli vývoji 

v oblasti 3D tisku s cílem ověřit, zda doposud odpovídá aktuálním potřebám. Její závěry se 

očekávají koncem roku 2017.  

 

Jednou ze specifických funkcí občanskoprávní odpovědnosti je podpořit trh s pojištěním. 

Není-li odpovědnost jednoznačná, pojištění může být nákladné, nebo dokonce nedostupné, 

což má důsledky pro rizikový kapitál. 

 

Pravidla obecné odpovědnosti se uplatňují i na 3D tisk. Jedná-li se o specifický přístup k 

problémům spojeným se škodami vzniklými předmětem vytvořeným prostřednictvím 3D 

tisku, lze považovat za důvod pro uplatnění specifického přístupu to, že může být pro oběť 

obtížné identifikovat odpovědnou osobu. Takováto pravidla mohou pro tyto účely určit 

výrobce 3D tiskárny, výrobce softwaru, který ji řídí, nebo osobu vyrábějící dotčený předmět 

prostřednictvím softwaru, kterým se řídí 3D tiskárna. 

 

Občanskoprávní odpovědnost obecně není předmětem harmonizace, a podléhá tedy 

vnitrostátní právní úpravě. Právní předpisy Unie se omezují na konkrétnější pravidla, jako je 

např. občanskoprávní odpovědnost u vady výrobku. Pokud se týká této odpovědnosti, je třeba 

přezkoumat, zda by měli být výrobci 3D tiskáren více odpovědní než výrobci jiných nástrojů 

nebo strojů, které je možné použít pro výrobu předmětů. 

 

Pokud se jedná o používání 3D tisku v rámci zdravotní péče, toto používání by bylo obvykle 

součástí smluvních vztahů stran, přičemž koneční uživatelé (tedy pacienti) jsou pojištěnci v 

rámci různých systému zdravotního pojištění. 

 

Další postup 

 

Bylo by možné uvést několik dalších problémů, např. otázku, zda je třeba zahrnout do 

vytvořených 3D souborů prvky umožňující jejich dohledatelnost nebo zajišťující 

dohledatelnost samotného vytisknutého předmětu např. díky označení (DNA) umístěném 

uvnitř jeho materiálu. V oblasti 3D tisku je samozřejmě třeba mít se na pozoru. Potrvá totiž 
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ještě mnoho let a vyžádá si značný vědeckotechnický pokrok, než bude možné vyrobit 

kvalitní výrobek, který nebude pro svého uživatele nebo spotřebitele nebezpečný. Abychom 

se připravili na budoucí problémy spojené s odpovědností v případě nehody nebo na 

porušování práv duševního vlastnictví, bude bezpochyby třeba přijmout nové právní normy na 

úrovni EU nebo přizpůsobit stávající normy specifické otázce 3D. 

 

Již v současnosti se před námi otvírá mnoho způsobů, jak řešit otázky týkající se práv 

duševního vlastnictví a občanskoprávní odpovědnosti. Měli bychom vytvořit globální 

databázi vytisknutých předmětů s cílem kontrolovat reprodukce trojrozměrných předmětů 

chráněných autorským právem? Měli bychom se zaměřit na právní omezení počtu kopií 

trojrozměrných předmětů pro osobní potřebu s cílem zabránit nezákonnému kopírování? Měli 

bychom zavést daň z 3D tisku s cílem kompenzovat škodu, která držitelům práv duševního 

vlastnictví vznikne kopírováním 3D předmětů pro osobní potřebu? Žádné z těchto řešení není 

samo o sobě uspokojivé. 

 

Legislativní reakce se bude muset v každém případě vyvarovat zdvojování pravidel a 

zohledňovat návrhy, o nichž se již jedná. Je třeba, aby zákon inovaci doprovázel, aniž by však 

pro ni představoval brzdu nebo překážku. 

 

 


