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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V návaznosti na nedávno vynesený rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-176/03 
předložila Komise podle článku 95 Smlouvy návrh směrnice o trestních opatřeních 
a o právech duševního vlastnictví. 

Aniž by byly dotčeny pravomoci Výboru pro právní záležitosti, je na místě upozornit na 
vážné obavy ohledně toho, že Evropská komise ve svém sdělení KOM(2005)583 tento 
rozsudek interpretuje příliš široce, a z tohoto důvodu i na obavy o právní základ návrhu 
směrnice.

Pokud jde o otázky, které spadají do pravomoci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, je 
nutné posoudit zejména:
a) působnost směrnice,
b) definici pojmu „obchodní měřítko“,
c) definici „úmyslného porušení práva duševního vlastnictví“,
d) kriminalizaci návodu k trestnému činu,
e) společné vyšetřovací týmy,
f) základní práva.

Působnost

Předmětem tohoto legislativního textu je boj proti padělání a pirátství, zejména v hudebním 
a oděvním průmyslu, při výrobě luxusního zboží a v souvisejících odvětvích. Existují však 
vážné obavy týkající se možných účinků této směrnice, pokud budou opatření pro boj proti 
padělání a pirátství jednoduše zobecněna a uplatňována na všechny formy práv duševního 
vlastnictví. Je třeba zdůraznit, že porušování určitých práv duševního vlastnictví se ve své 
povaze a způsobu provedení liší, z čehož vyplývá, že by opatření na boj proti jejich 
porušování měla být odlišná. Rozlišuje se mezi porušením patentového práva v průběhu běžné 
obchodní činnosti, jako je např. legitimní vývoj produktů, a paděláním a pirátstvím 
s podvodným úmyslem. Pro porušení práv duševního vlastnictví existují občanskoprávní 
nápravná opatření a osoby, které jsou obviněny z porušení patentového práva, by neměly být 
srovnávány s pachateli trestných činů, jako je pirátství a padělání. Může se stát, že některá 
firma musí záměrně porušit patentové právo, aby prokázala jeho neplatnost, čímž přispívá 
k inovaci. Na takové porušení by se mělo i nadále vztahovat občanské právo, pokud ovšem 
nepředstavuje vážnou hrozbu pro veřejné zdraví nebo bezpečnost.

Obchodní měřítko

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) zavedla, ale 
nedefinovala obchodní měřítko. K interpretaci tohoto konceptu však napomáhá formulace 
Dohody TRIPS, užívání tohoto pojmu v jejím celém textu a příslušný kontext. Porušení práva 
za účelem dosažení zisku je zde zmíněno pouze v souvislosti se značnou přímou škodou, 
kterou utrpí držitel práva duševního vlastnictví. Z působnosti této směrnice musí být vyjmuta 
nezisková výměna legálně nabytého obsahu mezi fyzickými osobami.

Protože v legislativním návrhu se zamýšlí penalizovat pouze porušení práva v obchodním 
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měřítku, je důležité tento pojem jasně definovat, aby se zabránilo právní nejistotě. V této 
oblasti nelze spoléhat na postupy v členských státech, protože jsou navzájem odlišné.

Úmyslné porušení práva duševního vlastnictví

Trestní sankce mohou být uvaleny pouze v případě úmyslného porušení práva: vztahují se 
pouze na případy, kdy si je pachatel vědom toho, že porušuje práva duševního vlastnictví 
a kdy tak činí záměrně a se zlým úmyslem. Je třeba rozlišovat jednotlivé případy, protože 
porušení práva by nemělo být považováno za úmyslné pouze proto, že k němu došlo v rámci 
záměrné aktivity, jako je např. poslech hudby nebo sledování filmů. 

Návod k trestnému činu

Je třeba rozlišovat mezi porušením patentového práva v rámci běžné obchodní činnosti 
(legitimní vývoj produktů) a paděláním a pirátstvím s podvodným úmyslem, jehož se často 
dopouštějí zločinecké organizace. Trestní sankce za návod k jakémukoli trestnému činu musí 
být vyhrazeny pro nejzávažnější trestné činy. V případě porušení práv duševního vlastnictví je 
trestání návodu k trestnému činu nepřiměřené. Je nezbytné plně respektovat Listinu 
základních práv, zvláště čl. 49. odst. 3, v němž se uvádí, že „výše trestu musí být přiměřená 
spáchanému trestnému činu“.

Společné vyšetřovací týmy

Podle článku 7 návrhu směrnice jsou odborníci a zástupci držitele práv duševního vlastnictví 
oprávněni přispět k vyšetřování. I když držitel práv duševního vlastnictví může nepochybně 
identifikovat své zboží a produkty, musí být v tomto ohledu postupováno obezřetně. 

Na práci vyšetřovacího týmu se mohou podílet pouze řádně schválení a pověření zástupci, a to 
jednak proto, že povolení nebo zákaz pro používání produktu duševního vlastnictví uděluje 
držitel práva duševního vlastnictví a jednak v zájmu jeho ochrany. Spoluúčast držitele práva 
duševního vlastnictví nebo jeho zástupce musí být omezená, aby se zabránilo „privatizaci“ 
trestního řízení. Rozsáhlejší nebo aktivnější zapojení držitelů práva duševního vlastnictví by 
představovalo riziko pro spravedlivý a nestranný průběh vyšetřování a trestního řízení.

Základní práva

Při definování trestných činů a sankcí, během vyšetřování a soudního řízení musí být plně 
respektována Listina základních práv. Je třeba zohlednit zvláště následující články Listiny: 
článek 8 o ochraně údajů, článek 47 o spravedlivém procesu a článek 49 o zákonnosti 
a přiměřenosti trestných činů a trestů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný 
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výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 9a (nový)

(9a) Při definování trestných činů a sankcí, 
během vyšetřování a soudních řízení by 
měla být plně respektována práva uvedená 
v Listině základních práv Evropské unie. 

Pozměňovací návrh 2
Čl. 1 odst. 1

Touto směrnicí se stanoví trestní opatření 
nezbytná k prosazování práv duševního 
vlastnictví.

Touto směrnicí se stanoví trestní opatření 
nezbytná k boji proti úmyslnému 
porušování práv duševního vlastnictví 
v obchodním měřítku a k odrazení od 
tohoto porušování.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se navrací k formulacím používaným v Dohodě TRIPS (článek 61), 
z níž tento návrh vychází. 

Pozměňovací návrh 3
Čl. 1 odst. 2

Tato opatření se použijí na práva duševního 
vlastnictví přiznaná právním řádem 
Společenství nebo vnitrostátním právními 
řády členských států.

Uvádí v soulad tato trestní opatření na 
úrovni EU tam, kde je to nezbytné k boji 
proti úmyslnému porušování práv 
duševního vlastnictví spáchanému pod 
ochranou zločinecké organizace, nebo tam, 
kde s sebou nesou riziko pro zdraví nebo 
bezpečnost osob.

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se vrací k formulacím používaným v Dohodě TRIPS (článek 61), z 
níž tento návrh vychází. Rozlišuje se mezi porušením patentového práva při běžné obchodní 
činnosti, jako je legitimní vývoj výrobků, a paděláním a pirátstvím s podvodným úmyslem. Pro 
porušení patentového práva existují občanskoprávní nápravné prostředky a osoby, které jsou 
obviněny z porušení patentového práva, by neměly být srovnávány s pachateli trestných činů, 
jako je pirátství a podvodnictví. V případech porušení patentového práva by to vedlo 
k narušování občanskoprávních systémů členských států.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 1 odst. 2a (nový)

Aniž by byla dotčena již existující opatření 
v členských státech, opatření 
stanovená touto směrnicí platí pouze pro 
úmyslné porušení obchodní známky nebo 
autorského práva.

Odůvodnění

Rozlišuje se mezi porušením patentového práva při běžné obchodní činnosti, jako je legitimní 
vývoj výrobků, a mezi paděláním a pirátstvím s podvodným úmyslem. Pro porušení 
patentového práva existují občanskoprávní nápravné a osoby, které jsou obviněny z porušení 
patentového práva, by neměly být srovnávány s pachateli trestných činů, jako je pirátství a 
podvodnictví. V případech porušení patentového práva by to vedlo k narušování 
občanskoprávních systémů členských států.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 1 odst. 2b (nový)

Z působnosti této směrnice je vyjmuta 
nezisková výměna legálně nabytého obsahu 
mezi fyzickými osobami.

Odůvodnění

Záměrem návrhu je penalizovat pouze porušení práva v obchodním měřítku (článek 3).

Pozměňovací návrh 6
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Čl. 2 odst. 1a (nový)

Pro účely této směrnice se „porušením 
práva v obchodním měřítku“rozumí 
porušení práva duševního vlastnictví 
s cílem dosáhnout zisku, které způsobí 
držiteli práva značnou přímou škodu. 

Odůvodnění
Záměrem návrhu je penalizovat pouze porušení práva v obchodním měřítku (článek 3), avšak 
tento pojem není definován. Musí být zavedena jasná definice, aby se zabránilo právní 
nejistotě. Ačkoli Dohoda TRIPS „obchodní měřítko“ nedefinuje, příslušný kontext, užívání 
tohoto pojmu v jejím celém textu a rozbor postupu vyjednávání Dohody tuto definici 
objasňují.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 2 odst. 1b (nový)

Pro účely této směrnice se „úmyslným 
porušením práva duševního vlastnictví“ 
rozumí záměrné a vědomé porušení tohoto 
práva.

Pozměňovací návrh 8
Článek 3

Členské státy musí zajistit, aby bylo za 
trestné jednání označeno jakékoli úmyslné 
porušení práva duševního vlastnictví v 
obchodním měřítku a také jakýkoli pokus o 
takové porušení, spolupachatelství při něm 
a návod k takovému porušení.

Členské státy musí zajistit, aby bylo za 
trestné jednání označeno úmyslné porušení 
práva duševního vlastnictví v obchodním 
měřítku.

Odůvodnění

Trestní sankce za spolupachatelství a návod k jakémukoli trestnému činu musí být vyhrazeny 
pro nejzávažnější trestné činy. Trestání spolupachatelství a návodu k trestnému činu by mohlo 
být v případě porušení práv duševního vlastnictví nepřiměřené.
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Pozměňovací návrh 9
Čl. 3 odst. 1a (nový)

Členské státy dále zajistí, aby pokus o 
takové porušení, spolupachatelství při něm 
a návod k takovému porušení bylo 
označeno za trestné jednání, pokud pokus o 
narušení, spolupachatelství a návod: 
a) je veden za účelem napomáhání 
organizovanému zločinu, nebo 
b) představuje vážnou hrozbu pro zdraví 
nebo bezpečnost.

Odůvodnění
Je důležité rozlišovat mezi porušením patentového práva v rámci běžné obchodní činnosti 
(legitimní vývoj výrobků), které může vést k porušení neplatných patentů, a mezi paděláním a 
pirátstvím s podvodným úmyslem, kterého se často dopouštějí zločinecké organizace. 
Trestní sankce za spolupachatelství a návod k jakémukoli trestnému činu musí být vyhrazeny 
pro nejzávažnější trestné činy. Trestání spolupachatelství a návodu k trestnému činu by mohlo 
být v případě porušení práv duševního vlastnictví nepřiměřené.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 3 odst. 1b (nový)

Trestní sankce se nepoužijí v případech 
souběžného dovážení původního zboží, 
které bylo uvedeno na trh se svolením 
držitele práva ve třetí zemi.

Pozměňovací návrh 11
Článek 7

Členské státy dohlížejí na to, aby dotčení 
držitelé práv duševního vlastnictví nebo 
jejich zástupci a také odborníci mohli 
přispět svou pomocí při vyšetřování 
protiprávních jednání uvedených v článku 3 
řízených společnými vyšetřovacími týmy.

Členské státy dohlížejí na to, aby dotčení 
držitelé práv duševního vlastnictví nebo 
jejich řádně zmocnění zástupci a také 
odborníci poskytovali informace společným 
vyšetřovacím týmům, které vyšetřují
protiprávní jednání uvedená v článku 3. 

Odůvodnění
Formulace tohoto článku je příliš nejasná: je běžné, že soud povolí každé straně, aby měla své 
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odborníky. Přímé zapojení zástupců držitelů práv duševního vlastnictví do vyšetřování je však 
třeba omezit. V opačném případě by držitelé práva mohli ohrozit nestranný a spravedlivý 
průběh vyšetřování a tak trestní řízení. Znění navržené Komisí je nepřiměřené, protože by 
mělo být ponecháno na výklad soudům.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 7 odst. 1a (nový)

Při vyšetřování a soudním řízení bude plně 
respektován článek 8 Listiny základních 
práv Evropské unie, který se týká ochrany 
osobních údajů, a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. 
října 1995 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů1. 
_______________________
1 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

Odůvodnění

V článku 8 Listiny se uvádí, že„každý má právo na ochranu osobních údajů, které se jej 
týkají“ a že„tyto údaje musí být zpracovány poctivě, k přesně stanoveným účelům a na 
základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě jiného oprávněného důvodu stanoveného 
zákonem. Každý má právo na přístup k údajům, které o něm byly shromážděny, a má právo na 
jejich opravu“ Cílem směrnice je chránit práva a svobody osob z hlediska zpracování 
osobních údajů, a to stanovením pravidel určujících, kdy je toto zpracování zákonné.
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