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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 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 9

(9) Za účelem zjednodušení vyšetřování a 
trestních stíhání, která se týkají 
protiprávních jednání porušujících právo 
duševního vlastnictví, nesmějí vyšetřování a 
trestní stíhání záviset na prohlášení nebo 
obvinění pocházejícím od oběti 
protiprávního jednání.

vypouští se

Odůvodnění

Orgánům provádějícím trestní vyšetřování by nemělo být dovoleno, aby jednaly z vlastního
podnětu dříve, než podá držitel práv stížnost, protože licenční ujednání nejsou zveřejňována.
Držitel práv je zásadně oprávněn disponovat jimi takovým způsobem, kterým uzná za vhodný.

Pozměňovací návrh 2
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 3
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.

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 4
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.

Odůvodnění

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

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

Aniž by byla dotčena již existující opatření 
v členských státech, platí opatření 
stanovená touto směrnicí pouze pro 
úmyslné porušení výrobní nebo obchodní 
značky, včetně pirátství.

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 prostředky a osoby, které jsou obviněny 
z porušení patentového práva, by neměly být srovnávány s pachateli trestných činů, jako je 
pirátství a padělání. V případech porušení patentového práva by to vedlo k narušování 
občanskoprávních systémů členských států.

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

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

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 7
Článek 2, nadpis

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 8
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 ztrátu. 

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 celém jejím textu a rozbor postupu vyjednávání dohody TRIPS tuto definici 
objasňují.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 2 odst. 1b (nový)

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

Pozměňovací návrh 10
Čl. 2 pododstavec 1c (nový)
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Pro účely této směrnice „padělání“ 
zahrnuje:
a) držení zboží opatřeného padělanou 
ochrannou známkou bez zákonného 
důvodu a jeho dovoz či vývoz za jakéhokoli 
celního režimu;
b) nabízení zboží opatřeného padělanou 
ochrannou známkou k prodeji či jeho 
prodej;
c) reprodukce, napodobení, použití, 
připojení, odstranění či upravení ochranné
známky, kolektivní známky či kolektivní 
známky k osvědčení, čímž poruší práva
získaná jejím zapsáním a zákazy, které 
z tohoto zapsání vyplývají;
d) vědomé dodání výrobku či poskytnutí
služby s jinou zapsanou ochrannou
známkou, než je známka požadovaného 
výrobku nebo služby.

Odůvodnění

Je žádoucí, aby byl definován pojem „padělání“, který je pro tento návrh směrnice ústřední. 
Sankce je možné uvalit pouze tehdy, existuje-li jasná definice pojmu „padělání“, která musí 
pokrýt všechny formy porušení práv duševního vlastnictví včetně držení padělaného zboží.

Pozměňovací návrh 11
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 zajistí, 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.

Pozměňovací návrh 12
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Čl. 3 odst. 1a (nový)

Členské státy dále zajistí, aby pokus 
o takové porušení, spolupachatelství 
a návod k takovému porušení byly
označeny za trestné jednání, pokud pokus 
o narušení, spolupachatelství a návod: 
a) jsou vedeny za účelem napomáhání 
organizovanému zločinu, nebo 
b) představují vážnou hrozbu pro zdraví 
nebo bezpečnost osob.

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 13
Čl. 3 odst. 1b (nový)

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

Pozměňovací návrh 14
Čl. 4 odst. 2 uvozovací část

2. Za protiprávní jednání uvedená v článku 3 
stanoví členské státy následující sankce:

2. Za protiprávní jednání uvedená v článku 3 
stanoví členské státy, pokud to vyžaduje 
veřejný zájem, následující sankce:

Odůvodnění

Jedná se o významné zásahy do základních práv, proto je žádoucí, aby byly ospravedlněny 
veřejným zájmem.

Pozměňovací návrh 15
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Čl. 4 odst. 2 písm. a)

a) zničení majetku poškozujícího právo 
duševního vlastnictví;

a) rychlé zničení veškerého majetku 
poškozujícího právo duševního vlastnictví, 
přičemž se bez kauce uchovají vzorky, které 
se použijí jako důkazní materiál;

Odůvodnění

Z bezpečnostních důvodů je navrženo rychlé zničení veškerého majetku poškozujícího práva 
duševního vlastnictví s výjimkou vzorků nezbytných pro potřeby vyšetřování. Tímto opatřením 
se rovněž předejde vysokým poplatkům za jeho střežení. Zásoby zboží lze názorně doložit jeho 
vyfotografováním v okamžiku objevení. Zničení zásob může být případně podřízeno souhlasu 
nebo absenci námitek ze strany obviněné osoby, pokud je v této fázi identifikována, aniž by se 
jednalo o doznání viny.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 4 odst. 2 písm. fa) (nové)

fa) příkaz ukládající viníkovi, aby uhradil
náklady na uchovávání zadrženého 
majetku.

Odůvodnění

Jako doplňková sankce musí existovat možnost uložit padělateli, aby uhradil náklady na 
střežení majetku uchovaného pro potřeby vyšetřování, a to tím spíše, že tyto náklady mohou 
být značné, je-li uchované zboží, třebaže v malém množství, rozměrné a vyšetřování 
zdlouhavé.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 5 odst. 2 písm. a) a b)

a) v maximální výši alespoň 100 000 EUR 
v případech jiných, než jsou nejzávažnější 
případy;

V případě peněžních sankcí určí výši 
pokuty soud každého členského státu, 
přičemž zohlední způsobenou škodu, 
hodnotu majetku poškozujícího právo, nebo 
zisku, který z něj vyplývá, a ve všech 
případech přihlédne především k situaci
osoby porušující právo na základě
majetkového odhadu, příjmů, rodinných 
závazků, závislých osob a ostatních 
okolností osobní povahy.

b) v maximální výši alespoň 300 000 EUR 
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v případech uvedených v odstavci 1.

Odůvodnění

Pevné částky pokut za porušení práv duševního vlastnictví, jak je stanoví tento článek, jsou
příliš nepružné a patrně těžko slučitelné se zásadou subsidiarity. Tento pozměňovací návrh 
usiluje o sladění této zásady s harmonizačním cílem, který sleduje návrh směrnice.

Pozměňovací návrh 18
Článek 6

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která jim umožní celkovou nebo částečnou 
konfiskaci majetku náležejícího fyzické 
nebo právnické osobě odsouzené v souladu 
s ustanoveními podle článku 3 rámcového 
rozhodnutí 2005/212/SVV ze dne 24. února 
2005 o konfiskaci výnosů a majetku 
z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti, 
pokud tato protiprávní jednání byla 
spáchána v rámci zločinného spolčení ve 
smyslu rámcového rozhodnutí ... o boji 
proti organizované trestné činnosti a také 
pokud tato protiprávní jednání přináší riziko 
pro zdraví a bezpečnost osob.

Členské státy, aniž poruší základní práva, 
přijmou nezbytná opatření, která jim umožní 
celkovou nebo částečnou konfiskaci majetku 
náležejícího fyzické nebo právnické osobě 
odsouzené v souladu s ustanoveními podle 
článku 3 rámcového rozhodnutí 
2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 
o konfiskaci výnosů a majetku z trestné 
činnosti a nástrojů trestné činnosti, pokud 
tato protiprávní jednání představují 
závažnou trestnou činnost a také pokud tato 
protiprávní jednání přináší riziko pro zdraví 
a bezpečnost osob.

Odůvodnění

Je znepokojivé, že se článek 6 omezuje na porušení práva výlučně v rámci „organizované 
trestné činnosti“. Tento článek bude užitečný pouze tehdy, bude-li se vztahovat na všechna 
protiprávní jednání, která způsobují držitelům práv vážnou obchodní újmu bez ohledu na to, 
zda k těmto protiprávním jednáním dojde v rámci organizovaného zločinu či nikoliv. V článku 
6 návrhu rámcového rozhodnutí je tedy nutno vyjmout zmínku o „organizované trestné 
činnosti“ a nahradit ji spojením „závažná trestná činnost“.

Pozměňovací návrh 19
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 odborníci 
poskytovali informace společným 
vyšetřovacím týmům, které vyšetřují
protiprávní jednání uvedená v článku 3. 
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Odůvodnění

Formulace tohoto článku je příliš nejasná: je běžné, že soud povolí každé straně, aby měla své 
znalce. 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 to 
mělo bylo ponecháno na soudním výkladu.

Pozměňovací návrh 20
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 údajů, které se týkají jeho osoby“ 
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 tím, že stanoví pravidla určující, kdy je toto zpracování zákonné.

Pozměňovací návrh 21
Článek 8

Členské státy zajistí, aby možnost zahájit 
vyšetřování nebo trestní stíhání, která se 
týkají protiprávních jednání uvedených 
v článku 3, nezávisela na prohlášení nebo 
na obvinění osobou, která je obětí 
protiprávního jednání, alespoň pokud 
k tomuto jednání došlo na území členského 
státu.

Členské státy zajistí, aby bylo možné zahájit 
vyšetřování nebo trestní stíhání, která se 
týkají protiprávních jednání uvedených 
v článku 3, i bez prohlášení nebo obvinění 
osobou, která je obětí protiprávního jednání, 
alespoň pokud k tomuto jednání došlo na 
území členského státu.
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zachovává pružnost navrhovaného opatření a zároveň upřesňuje 
podmínky pro zahájení trestního stíhání. Je velmi důležité, aby zejména v případech ohrožení 
veřejného zdraví, kdy nelze držitele práva určit, mohlo být zahájeno trestní stíhání i bez 
prohlášení oběti protiprávního jednání.
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