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Abstrakt: 

Diplomová práca pojednáva o vplyve práv duševného vlastníctva na ekonomický rozvoj 

NAFTA. Vychádza z teoretických predpokladov novej inštitucionálnej ekonómie, ktorej 

hlavnými východiskami sú transakčné náklady a skúmanie inštitúcií a ich vplyv na 

ekonomický rast, najmä vplyv práv duševného vlastníctva, ktoré sú dôležitou súčasťou 

zakladajúcej zmluvy NAFTA a sú obsahom 17. kapitoly dohody. Ich vplyv prepája 

s novou teóriou rastu, ktorá považuje inovácie a nové technológie za hlavný zdroj 

ekonomického rozvoja. Empirická analýza zistila, že opatrenia v oblasti IPRs prispeli 

k transferu technológií a podpore ekonomického rozvoja. Mexiko sa stalo hlavným 

príjemcom benefitov. V prípade USA sa situácia v oblasti inovácií a ekonomického 

rozvoja s nimi spojeným výrazne nezmenila, v porovnaní s obdobím pred vznikom 

NAFTA.  

Kľúčové slová: nová inštitucionálna ekonómia, nová teória rastu, práva duševného 

vlastníctva, inštitúcie, transakčné náklady, NAFTA 

Abstract: 

The thesis discusses the impact of intellectual property rights on economic development 

of NAFTA. It is based on the theoretical assumptions of the new institutional economics 

and its notion of transaction costs and institutions and their impact on economic growth, 

in particular the impact of intellectual property rights, which are an important part of the 

NAFTA treaty and are contained in chapter 17. of the NAFTA Agreement. Their impact 

is connected with the new growth theory, which considers innovation and new 

technology as a major source of economic development. The empirical analysis has 

found that measures of IPRs contributed to transfer technologies and economic 

development. Mexico has become the main beneficiary. In the U.S., the situation in the 

field of innovation and economic development associated with IPRs has not changed 

significantly, compared with the period before the emergence of NAFTA. 

Keywords: new institutional economics, new growth theory, intellectual property rights, 

institutions, transaction costs, NAFTA 
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Úvod 

Od roku 1994 vytvára americká, kanadská a mexická ekonomika prepojený integračný 

celok NAFTA. Jedným z hlavných cieľov je podpora ekonomického rozvoja a rastu. 

Zakladajúca zmluva NAFTA obsahuje opatrenia, ktoré sa vzťahujú na rôzne oblasti. 

Tým by sa samozrejme nijako výnimočne nelíšila od iných integračných zoskupení. To 

čím si jednoznačne zaslúži našu pozornosť, sú opatrenia, ktoré sa vzťahujú na ochranu 

práv duševného vlastníctva (17. kapitola zmluvy NAFTA).  

Niekto by mohol namietať, že sa tiež nejdená o niečo výnimočné, keďže členské 

krajiny WTO sa riadia medzinárodnou dohodou TRIPS, ktorej súčasťou je aj ochrana 

práv duševného vlastníctva. Tu je potrebné si uvedomiť, že jednak obe dohody sú 

výsledkom tvrdej práce a vyjednávania tých istých ľudí (najmä zo strany USA) a obe 

boli prijaté v rovnakom čase, ale na rozdiel od TRIPS, dohoda NAFTA určuje prísnejšie 

minimálne štandardy na ochranu IPRs ak ich porovnáme. Dôvod je, že NAFTA 

predstavuje regionálnu integráciu, ale TRIPS predstavujú multilaterálnu dohodu, ktorá 

sa vzťahuje na všetkých členov WTO, preto je komplikovanejšie dosiahnuť dohodu 

v štandardizácii ochrany IPRs. Je potrebné si uvedomiť, že sa spory jednoduchšie riešia 

v rámci menšej skupiny a takisto sa aj lepšie formujú dohody a spolupráca, čo platí 

najmä v oblasti vynucovania a dodržiavania IPRs.   

Preto hlavným dôvodom prečo som sa rozhodla spracovať túto tému je, že jednak 

som sa venovala NAFTA vo svojej bakalárskej práci (aj keď nie z pohľadu IPRs), ale 

najmä preto,  že budúcnosť vyspelých ekonomík, teda ich komparatívna výhoda oproti 

ostatným, leží v ovládaní technológií a na to, aby mohli byť využité naplno je potrebné 

ich chrániť, takisto ako si chránime akýkoľvek iný hmotný majetok, aj informácie 

a know-how majú svoje reálne hmotné výstupy.  

Ako potvrdzuje príklad Mexika, ktoré bolo pred vstupom do NAFTA 

zaostávajúcou ekonomikou, ochrana IPRs môže slúžiť ako jeden z dôležitých faktorov 

pre transfer technológií a tak prispievajú k ekonomickému rastu a rozvoju. Toto však 

záleží najmä na inštitucionálnom prostredí v danej krajine a teda či vytvára podmienky 

a najmä motiváciu pre subjekty investovať svoje finančné prostriedky alebo umiestniť 

R&D v krajine. Je zrejmé, že táto problematika je omnoho komplexnejšia a preto som 

sa rozhodla venovať iba integračnému zoskupeniu NAFTA v rámci jednoprípadovej 

štúdie. Avšak podľa môjho názoru, vytvorenie podmienok pre príliv technológií 
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a inovácií nemôže mať negatívne dôsledky na ekonomický rast v ktorejkoľvek krajine. 

To je však podmienené mnohými faktormi a nie len sprísnením ochrany IPRs. 

Hlavným cieľom mojej práce je, ako už bolo spomenuté, preukázať pozitívny 

dopad úpravy IPRs na ekonomický rozvoj krajín NAFTA. Je potrebné si uvedomiť 

niekoľko faktov a síce, dve ekonomiky tohto integračného združenia sú na veľmi 

vysokej úrovni čo sa týka inovatívnosti a vývoja nových technológií, zatiaľ čo tretia 

ekonomika stále zaostáva v tomto smere, avšak domnievam sa, že tempo transferu 

technológií a hospodársky rozvoj Mexika by bolo pomalšie v prípade, že by sa nestalo 

členom NAFTA.  

Druhým faktom, ktorý vychádza z predchádzajúceho je, že najmä USA je hlavným 

aktérom, ktorý presadzuje silnú ochranu IPRs, nielen v rámci NAFTA, ale aj na 

medzinárodnej úrovni. V oblasti inovácií ma náskok pred ostatnými krajinami a je to jej 

najvýznamnejšia komparatívna výhoda, ktorú si musí udržať do budúcna a nemenej to 

platí pre Kanadu. V prípade Mexika sa domnievam, že jednou z najväčších výhod je 

geografická blízkosť k obrovskému americkému trhu.  

Výskumná otázka je teda formulovaná jasne: majú opatrenia vzťahujúce sa na IPRs 

v zakladajúcej zmluve NAFTA pozitívny dopad na ekonomický rozvoj členských 

štátov? Moja hypotéza znie: áno, implementácia ochrany IPRs má pozitívny vplyv na 

rozvoj vnútorného trhu NAFTA z pohľadu zvýšenej dynamiky rozvoja ekonomík. 

Nezávislou premennou sú teda IPRs a závislou premennou je ekonomický rozvoj 

členov NAFTA. V prípade kontrolnej premennej sledujem údaje o nečlenských 

krajinách a vychádzam z rovnakých ukazovateľov ako pri zisťovaní vzťahov medzi 

členmi NAFTA, čo pomôže určiť, či IPRs naozaj spĺňajú svoju funkciu a či vytvárajú 

prostredie na rozvoj ekonomiky NAFTA aj v prípade vonkajších obchodných vplyvov. 

Vychádzam najmä z teoretických predpokladov inštitucionalistov, konkrétne novej 

inštitucionálnej ekonómie, ktorej hlavným predmetom skúmania sú inštitúcie, ako už 

z názvu vyplýva. Za jednu z najdôležitejších inštitúcií považujem vlastnícke práva, 

nakoľko významne prispievajú k efektívnej alokácií zdrojov. Na tomto predpoklade je 

postavený Coaseov teorém, ktorý vychádza z toho, že ak by boli (hypoteticky) 

transakčné náklady nulové, potom je jedno komu priradíte vlastnícke práva (sú voľne 

prevoditeľné), pre efektívnu alokáciu zdrojov to nemá význam, ale keďže vieme, že 

transakčné náklady existujú, potom z toho jednoznačne vyplýva, že vlastnícke práva 

majú nesmierny význam pre alokáciu zdrojov a jedným druhom vlastníckych práv sú aj 
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práva duševného vlastníctva. Preto sa domnievam, že pri optimálnom nastavení systému 

inštitúcií, je možné dosiahnuť požadovaný ekonomický rast, ktorý je spájaný nielen 

s dobre fungujúcimi inštitúciami, ale aj s technologickým pokrokom a inováciami. 

V tomto prípade by mali byť faktorom akcelerácie ekonomického rozvoja práva 

duševného vlastníctva.  

Mnohé zo štúdií sa zameriavajú na menej rozvinuté krajiny a na to, ako by im 

silnejšia ochrana  IPRs mohla pomôcť pri ekonomickom raste. Záleží na tom, či sú 

krajiny založené na imitácii alebo inovácii. Park a Ginarte (2007) vo svojom výskume 

dospeli k záveru, že IPRs podporujú najmä R&D a ak krajiny prejdú od imitácie 

k inovácií, majú tendenciu uprednostňovať silnejšiu ochranu IPRs. Preto navrhujú, aby 

krajiny, ktoré investujú do rozvojových ekonomík podporovali silnejšiu ochranu IPRs, 

ale výmenou za pomoc pri umiestňovaní a rozvoji R&D. Maskus (2000) sa vo svojom 

výskume zameral na Libanon a dospel k záveru, že silnejšia ochrana IPRs by mala 

negatívne dopady na libanonskú ekonomiku, bez zvýšenia podielu FDI, bez podpory 

lokálnych firiem a podobne (Breitwieser a Neil, 2012). To znamená, že IPRs 

nepredstavujú jediný nástroj na zvýšenie inovatívnosti a ekonomického rastu, avšak ich 

dôležitou úlohou je, že motivujú k investovaniu a tento názor zastávajú aj Greenhalgh 

a Rogers (2010).  

Patenty, autorské práva, licencovanie alebo obchodné značky sú iba niektoré 

z IPRs. Nemôžeme tvrdiť, že iba prísna ochrana IPRs podporuje hospodársky rast, 

nakoľko by sa jednalo nielen o prílišné zjednodušovanie, ale aj zavádzanie. Ako teda 

môžeme zistiť či majú alebo nemajú pozitívny vplyv na krajiny NAFTA? Park (2007) 

vychádza vo svojom výskume z údajov o FDI, patentovaní a licencovaní, obchode 

a o úrovni R&D a je jedným z mála, ktorý sa venujú celej skupine NAFTA. 

Z rovnakých údajov vychádzam v mojej práci aj ja. Vo väčšine prípadov sa stretávame s 

rôznymi správami a výskumami, ktoré sa zameriavajú iba na jednotlivé ekonomiky, 

avšak chýba ich prepojenie v oblasti ochrany IPRs. Väčšina správ a prác sa zameriava 

iba na jednotlivé krajiny a preto je potrebné prepojiť tieto údaje. Niektoré práce 

rozoberajú zoskupenie NAFTA najmä z pohľadu celkového objemu obchodu, 

pracovných príležitostí alebo migrácie. 

V mojej diplomovej práci sa zameriavam na sektorové rozloženie jednotlivých 

ekonomík, nakoľko je potrebné zistiť, ktorá krajina má jednak najväčší záujem na silnej 

ochrane IPRs a zároveň nám aj pomôžu tieto údaje zistiť, pre ktorú z nich prinieslo 
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členstvo v NAFTA najviac výhod (z pohľadu reforiem IPRs). Pomocou údajov 

o vzájomnom obchode (najmä s tovarmi s vyššou pridanou hodnotou) zistím, či sú 

krajiny ochotné vyvážať svoje technológie, nakoľko nehrozí ich ilegálne kopírovanie. 

Nielen export alebo import predstavujú kanál, ktorým sa do krajiny dostávajú nové 

technológie, pretože ak sa posilní režim ochrany IPRs, subjekty sú ochotné prejsť 

k intenzívnejšiemu investovaniu vo forme FDI, ktoré smerujú do technologicky 

náročných odvetví a tak sa prelievajú aj informácie a know-how. Patenty by sme mohli 

označiť za jeden z ukazovateľov pozitívneho vplyvu IPRs, nakoľko určujú inovatívny 

potenciál krajiny, avšak nie všetky firmy chránia svoju produkciu výhrade patentmi 

a preto to nie je jediný kanál transferu inovácií a teda nie sú jediným ukazovateľom 

ekonomického rozvoja krajiny. Čo nám však napovedá o vyspelosti a ekonomickom 

rozvoji je R&D, ktorý predstavuje obrovské investície a ak sa majú takéto investície 

vyplatiť, ich výstup musí byť chránený (aspoň po určitú dobu).  

Diplomová práca je rozdelená na dve hlavné časti. Prvá sa venuje teoreticko-

metodologickým východiskám, kde sa opieram najmä o poznatky novej inštitucionálnej 

ekonómie. V jednotlivých podkapitolách sa venujem vývoju inštitucionalizmu, jeho 

kritike klasického myslenia, prínosu jednotlivých smerov IE a najmä NIE, ktorá je 

založená na dvoch základných východiskách a síce na transakciách, ktoré sú hlavým 

mechanizmom obchodnej výmeny a inštitúciách a jednou z najdôležitejších inštitúcií sú 

vlastnícke práva, teda aj práva duševného vlastníctva.  

To čo je vždy predmetom každej transakcie sú vlastnícke práva a každá transakcia 

má svoje náklady a to aké veľké budú transakčné náklady určujú zase inštitúcie. Čím 

vyššie budú náklady, tým menej sa uskutoční transakcií a IPRs predstavujú jeden 

z transakčných nákladov.  

To znamená, že ak sú IPRs nastavené optimálne mali by podporovať transakcie 

a ekonomický rozvoj (ale napríklad v prípade USA silnejší režim ochrany IPRs zvyšuje 

transakčné náklady v R&D), preto je druhá časť venovaná prípadovej štúdii NAFTA, 

kde sa zameriavam na legislatívne zmeny v oblasti IPRs a na to ako medzi sebou 

spolupracujú jednotlivé štáty pri presadzovaní ochrany IPRs a sledujem už spomenuté 

ukazovatele ako sektorové zameranie ekonomík, FDI, obchod, patenty a R&D. 
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1. TEORETICKO-METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ  

1.1. Inštitucionálna ekonómia 

Inštitucionálna ekonómia, ako kritika neoklasického ekonomického prístupu, sa dostáva 

do popredia až v druhej polovici 19. storočia v USA, čo bolo spôsobené najmä prudkým 

rozvojom americkej ekonomiky a s tým boli spojené nie len zmeny v hospodárskej 

výkonnosti, ale aj zmeny spoločnosti a inštitúcií. Po prvý krát sa tento pojem objavuje 

v ekonómii vďaka profesorovi Waltonovi Hamiltonovi a to v jeho práci prezentovanej 

na konferencii Americkej Ekonomickej Asociácie v roku 1919 (Rutherford, 2001).  

Inštitucionalisti však nepodrobili kritike iba neoklasickú ekonómiu, ale aj nemeckú 

historickú školu, na ktorú nadväzuje tak, že ju dopĺňa o ďalšie aspekty.
4
  

Neoklasická ekonomická teória sa formovala od 70. rokov 19. storočia. Najprv sa 

dostala do sporu s nemeckou a rakúskou školou. Dôvod bol „spor o metódu, ku ktorému 

dochádzalo na konci 19. storočia. Tento konflikt sa týkal sporu medzi nemeckou 

historickou školou a jednotlivými školami/prístupmi neoklasickej ekonómie“ 

(Wawrosz, 2007, s. 5). Predstaviteľ rakúskej školy Carl Menger bol tiež kritikom 

neoklasicého prístupu. Ten rozdelil ekonomické javy do dvoch kategórií. Prvá kategória 

konkrétnych ekonomických javov empiricky skúmala konkrétne/jednotlivé javy, z 

ktorých nie je možné vyvodzovať zovšeobecnenia a zákonitosti. To by bolo možné iba 

v prípade štúdia druhej kategórie obecných ekonomických javov, v teoretickej rovine.  

Avšak neoklasická ekonómia si s touto prekážkou poradila tak, že opomenula 

inštitucionálne prostredie a tak mohla sledovať svoj cieľ, ktorým bolo dokázanie faktu, 

že mnohé ekonomické javy sa dejú vo všetkých možných podmienkach, teda ich 

platnosť je všeobecná a konečná za každých podmienok. Pravdou ostáva, že nebyť tohto 

prístupu neboli by sformulované mnohé zákonitosti, ktoré dnes ekonomická teória 

pozná a čerpá z nich (Wawrosz, 2007). 

 Môžeme teda súhlasiť s Wawroszovým (2007) názorom, ktorý zdieľajú mnohí 

a síce, že inštitucionálna ekonómia vznikla práve pre opomenutie konkrétnych 

podmienok zo strany neoklasickej ekonómie. Z tohto dôvodu sa stali inštitúcie hlavný 

predmetom skúmania ekonómov a tento prístup trvá dodnes. Aj keď sa inštitucionalisti 

rozdelili na dva smery a každý z nich skúma inštitúcie z inej perspektívy, zostali bodom 

ich prieniku.  

                                                           
4Pozn. autora: nadviazaniu na nemeckú historickú školu sa budem venovať bližšie v časti Americký 

inštitucionalizmus.  
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Ako prvý vznikol americký inštitucionalizmus, často označovaný ako „starý“, ktorý 

zaraďujeme do obdobia od 90. rokov 19. storočia do II. svetovej vojny a pretrval do 

prvej polovice 20. storočia, kedy ho pomaly začala striedať, ako nový dominantný smer, 

nová inštitucionálna ekonómia, ktorej vznik zaraďujeme do povojnového obdobia s 

nástupom od 60. rokov 20. storočia až po súčasnosť.
5
 Aj v samotnom americkom 

inštitucionalizme môžeme identifikovať ďalšie vetvenie, ktorému sa budem venovať 

v ďalších častiach práce.  

1.1.1. Spoločné vymedzenie inštitucionalistov voči neoklasickej ekonomickej 

teórii 

Hlavným dôvodom vzniku inštitucionálnej ekonómie bola kritika neoklasickej 

ekonómie, postavená na dvoch hlavných tvrdeniach a síce, že:  

1.  Neodráža realitu ekonomických vzťahov, lebo inštitúcie sú postavené mimo jej 

skúmanie.  

2. Druhým bodom kritiky je neschopnosť reagovať na zmeny v ekonomických 

vzťahoch, ktoré sú spôsobované podľa inštitucionalistov inštitucionálnymi 

zmenami, avšak neoklasický prístup ich skúmanie opomína (Liška, Sluková a 

Volejníková, 2011).  

Z uvedeného dôvodu sa predstavitelia tohto smeru snažia o prepojenie ekonomiky so 

spoločenskými vedami, keďže ekonómia je veda o človeku (ktorý je integrálnou 

súčasťou spoločnosti) a jeho fungovaní v ekonomických vzťahoch. Ako uvádza vo 

svojom článku R.H. Coase (1998) „mainstream ekonómia... sa stala v priebehu času 

viac a viac abstraktnou, a aj keď zámer bol opačný, v skutočnosti sa iba pramálo 

zaujíma o to, čo sa deje v skutočnom svete... Úspech mainstreamu, aj napriek mnohým 

nedostatkom, spočíva v tom, že prispela k upevneniu teoretických základov, pretože 

mainstream je určite silnou teóriou, ale slabou v prípade faktov“ (Coase, 1998, s. 72).  

Človek sa nerodí do prostredia, ktoré ho oddeľuje od ostatných členov spoločnosti, 

ale do prostredia, ktoré ho svojím vplyvom formuje a utvára jeho fungovanie v ňom. 

Samozrejme, že tento vzťah nie je jednosmerný, keďže človek svojim chovaním 

a rozhodnutiami utvára prostredie, v ktorom existuje. Práve z tohto dôvodu sú inštitúcie 

hlavným predmetom skúmania inštitucionalistov a ich skúmanie absentuje 

v neoklasickom ekonomickom myslení. Inštitúcie sú vytvorené človekom, ale zároveň 

                                                           
5 Pozn. autora: neznamená to však, že by oba smery úplne nahradili neoklasickú ekonomickú teóriu, skôr sa jedná 

o jej modifikáciu a doplnenie. 
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majú nesmierny vplyv na ľudské interakcie, ergo aj na správanie človeka 

v ekonomických vzťahoch. Tu je vhodné použiť Mlčochovu (1996) analógiu lebo 

„zatiaľ čo „mainstream economics“ môže byť metodologicky akousi analógiou 

mechaniky, táto škola sa snaží vychádzať z analógie ekonómie s biológiou /adaptácia, 

evolucionizmus/ a s právnou vedou /legálny rámec hospodárenia/. Na ekonomickú 

teóriu sú kladené nároky väčšej integrácie s ostatnými sociálnymi vedami 

/“interpretatívna sociológia“/, typická je viera v prednosti interdisciplinárneho prístupu“ 

(Mlčoch, 1996, s. 5). 

Inštitucionalisti, aj keď sa delia na dva myšlienkové prúdy, majú niektoré 

východiská spoločné v kritike neoklasickej ekonómie. V nasledujúcich bodoch 

vychádzam z členenia formulovaného Liškom, Slukovou a Volejníkovou (2011).
6
 

1. Inštitúcie sú predmetom skúmania, na rozdiel od „mainstreamu“, kde je hlavným 

predmetom skúmania hospodárstvo (Voigt, 2008).
7
 

2. Prepojenie neoklasického prístupu s ostatnými spoločenskými vedami. Odklon 

od statického modelu ekonomickej teórie a odklon od snahy matematizovať 

ekonomické vzťahy. Takýto prístup by mal pomôcť pri lepšom chápaní 

ekonomických vzťahov. Väčšie prepojenie s ostatnými vednými odbormi, ako 

hlavná požiadavka inštitucionalistov, by sa potom malo prejaviť aj 

v kvalitatívnom výskume, ktorý by mal následne prinášať presnejšie výsledky, 

lebo lepšie odzrkadľuje skutočnosť (Mlčoch, 1996).  

3. Evolúcia inštitúcií. V priebehu historického vývoja sa menia aj inštitúcie, tie sa 

adaptujú na nové podmienky tak, aby vyhovovali danému ekonomicko-

spoločenskému usporiadaniu. „Inštitucionálne a evolučné idey majú 

v ekonomike dlhú históriu. Adam Smith prezentoval jednu z kľúčových ideí 

v evolučnej ekonomike a síce, že ekonomické výstupy nie sú vždy výsledkom 

vedomého plánu a spoločenský poriadok môže vzniknúť bez centrálneho 

riadenia. Alfred Marshall bol inšpirovaný evolučnými myšlienkami Herberta 

Spencera a Thorstein Veblen (1898, 1899) bol prvým, kto importoval evolučné 

princípy Charlesa Darwina do spoločenských vied (Hodgson, 1993, 2004). 

Rôzne evolučné myšlienky boli neskôr rozvinuté Josephom Schumpeterom 

(1912, 1934) a niekoľkými ďalšími. Inštitucionálne myšlienky v ekonomike 

                                                           
6
 Pozn. autora: toto členenie upravujem pre lepšiu prehľadnosť a zrozumiteľnosť. 

7
 Pozn. autora: bližšie sa budeme inštitúciám venovať v ďalšej časti. 
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môžu byť vystopované späť k niekoľkým zdrojom, zahŕňajúce napríklad 

nemeckú historickú školu, originálny americký inštitucionalizmus (Veblen, 

1919; Commons, 1934; Hodgson, 2004) a novú inštitucionálnu ekonómiu 

(Williamson, 2000)“ (Hodgson, 2007, s. 8). 

4.  Inštitúcie majú rôzne ciele. Ciele závisia na tom, na akú oblasť spoločenských 

alebo ekonomických vzťahov sa inštitúcie vzťahujú, alebo či sa jedná 

o formálne aleno neformálne inštitúcie. Napríklad „pravidlá čestného jednania 

vedú podľa Commonsa ku znižovaniu transakčných nákladov a umožňujú tým 

existenciu niektorých efektívnych obchodných aktov“ (Liška, Sluková a 

Volejníková, 2011, s. 12).
8
  

5. Riešenie praktických problémov ekonomiky. Diela prvých inštitucionalistov boli 

základom pre New Deal a položili tiež základy konceptu štátu blahobytu (Liška, 

Sluková a Volejníková, 2011, s.11-12).  

1.1.2. Odlišnosť Amerického inštitucionalizmu a NIE 

Americký inštitucionalizmus nazerá na ekonomicko-sociálny systém ako na celok, 

ktorého jednotlivé časti sú na seba neoddeliteľne naviazané. Skúma teda vzájomnú 

prepojenosť a vzťahy medzi časťami systému, v ktorom hrajú inštitúcie nezastupiteľnú 

úlohu. Teda ak chceme pochopiť podstatu ekonomických vzťahov nesmieme ich 

vylúčiť zo skúmania. Skúma ako inštitúcie formujú správanie jednotlivcov (Liška, 

Sluková a Volejníková, 2011). 

Na druhej strane tu máme NIE, ktorá taktiež skúma inštitúcie, ale z pohľadu 

indivíduí, jednotlivých aktérov a ich interakcií. Skúma teda ako z ich interakcie môžu 

vzniknúť inštitúcie (Liška, Sluková a Volejníková, 2011). NIE sa nesnaží o nahradenie 

klasického ekonomického prístupu novými teoreticko-metodologickými východiskami, 

ale modifikuje a dopĺňa pôvodné. V tomto bode sa neodchyľuje od metodologického 

individualizmu, na rozdiel od pôvodného amerického inštitucionalizmu, ktorého 

predmetom záujmu „bolo chovanie veľkých spoločenských skupín (metodologický 

kolektivizmus). Boli skeptickí k automatickému nastoľovaniu ekonomickej rovnováhy 

bez zásahu štátu a mali pochopenie pre kolektivitu a spoločenskú kontrolu podnikania“ 

(Liška, Sluková a Volejníková, 2011, s. 16). Ak by sme chceli zhrnúť prístupy oboch 

myšlienkových smerov, navrhujem jednoduchú schému vzťahov:   

                                                           
8 Pozn. autora: transakčným nákladom sa budeme venovať v ďalších častiach..  
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Schéma č. 1: Zjednodušený model amerického 

inštitucionalizmu 

 

 

 

 

 

Zdroj: spracovanie autor 

    Schéma č. 2: Zjednodušený model novej 

inštitucionálnej ekonómie 

 

 

 

1.2. Americký inštitucionalizmus  

Na to, aby sme sa neskôr mohli venovať NIE, ako hlavnému teoretickému základu tejto 

práce, je dôležité taktiež obrátiť pozornosť k prácam najdôležitejších amerických 

inštitucionalistov, keďže z nich neskôr vychádza NIE. „Vznik pôvodného amerického 

inštitucionalizmu, na ktorý po II. svetovej vojne nadviazal neoinštitucionalizmus, bol 

rekciou na neschopnosť neoklasickej ekonómie vysvetliť kvalitatívne zmeny vo vývoji 

vtedajšej americkej ekonomiky“ (Liška, Sluková a Volejníková, 2011, s. 14).  

Pôvodný americký inštitucionalizmus nadobudol výnimočné postavenie 

v ekonomickom myslení najmä v medzivojnovom období. Po skončení II. svetovej 

vojny sa do popredia začal dostávať nový smer alebo skôr modifikácia pôvodného – 

NIE. Za zakladateľov „starého“ amerického inštiucionalizmu sú označovaní T. Veblen a 

J.R. Commons, avšak mnohí ďalší tiež prispeli k rozvoju IE, napríklad W. Mitchell, W. 

Hamilton alebo W. Stewart. Keďže aj v rámci starého inštitucionalizmu môžeme 

pozorovať odlišnosti, budem vychádzať z Rutherfordovho (2001) časového delenia: 

1.2.1. Predvojnové obdobie a vznik amerického inštitucionalizmu 

Základom pre vznik amerického inštitucionalizmu sa stala nemecká historická škola, 

ktorá odmietala postoj neoklasického ekonomického myslenia založenom na 

akceptovaní obecne platných zákonov ekonómie. Nemecká historická škola naopak 

požadovala skúmanie histórie a empirických faktov pre pochopenie súčasného 

ekonomického vývoja. Požiadavkou bolo nahradiť induktívnu metódu deduktívnou. 

Avšak americký inštitucionalizmus modifikoval nemeckú historickú školu tým, že 

požadoval aj zahrnutie predstáv o budúcnosti. „Podľa inštitucionalistov historická 

metóda vysvetľuje minulosť a prítomnosť minulosťou, akoby existovali automatické 



 

10 

 

evolučné trendy. Veblen však poukazoval aj na niektoré zvyky a rituály ako na tzv. 

iracionality, ktoré môžu orientovať človeka nesprávnym smerom“ (Liška, Sluková a 

Volejníková, 2011, s. 15). Práve preto bola nemecká historická škola nahradená 

Darwinovou evolučnou teóriou, pretože lepšie zodpovedala požiadavkám amerických 

inštitcionalistov, ktorí zastávali názor postupného vývoja inštitúcií, založenom na 

predchádzajúcich skúsenostiach. Ďalším teoreticko-metodologickým základom sa stala 

filozofia, psychológia a sociológia.  

Na začiatku 20. storočia panoval názor, že nové smerovanie ekonómie môže 

vychádzať z psychológie (Rutherford, 2001). „Významným teoretickým zdrojom sa 

stala najmä americká pragmatická filozofia vzdelávania Johna Deweyeho (1859-1952), 

ktorá zdôrazňovala rozvoj osobnosti, vplyv prostredia na učenie, ktorý sa prejavuje v 

skúsenostiach“ (Liška, Sluková a Volejníková, 2011, s. 15). Sociológia zakotvila 

človeka pevne do sústavy inštitúcií, pretože ho vníma a interpretuje ako neoddeliteľnú 

súčasť prostredia, do ktorého sa rodí a v tomto prostredí, okrem iných, utvára aj 

ekonomické vzťahy. V americkom  inštitucionalizme môžeme rozlíšiť dva rôzne 

prístupy. Prvý bol rozpracovaný T. Veblenom a druhý J.R. Commonsom.  

T. Veblen vychádza z Darwinovej evolučnej teórie a svoje závery stavia na 

sociálnych a psychologických aspektoch ľudského správania. Ak by sme mali zhrnúť 

Veblenov prínos pre americký inštitucionalizmus a neskôr pre NIE, s ohľadom na 

vnímanie inštitúcií, tak je potrebné zdôrazniť, že Veblen posudzoval inštitúcie najmä 

podľa vtedajšieho stavu spoločnosti – Ameriky jeho doby.  

Pre Veblena predstavovali inštitúcie módy myslenia spoločnosti. Jeho najznámejšie 

dielo Teória záhaľčivej triedy (1898) predstavuje ostrú kritiku materialistickej 

spoločnosti, založenej na spotrebe a mrhaní tvorivým potenciálom spoločnosti (Liška, 

Sluková a Volejníková, 2011). Zdôrazňoval kumulatívny a na predchádzajúcom vývoji 

závislý (path dependence) charakter inštitucionálnych zmien.
9
 Inštitúcie utvárajú 

preferencie a hodnoty jednotlivcov, avšak nepredstavovali preňho hlavný motor zmien 

a pokroku v spoločnosti a to z už vyššie zmieneného dôvodu. Jeho kritický postoj sa 

týkal najmä toho, že vtedajšie americké inštitúcie už nezodpovedali obsahu produkcie 

(Rutherford, 2001). Preto v tomto príde dochádza ku konfliktu (resp. môže k nemu 

dôjsť v budúcnosti). Pretože inštitúcie, ktoré podporujú existenciu záhaľčivej triedy sú 

                                                           
9 Pozn. autora: závislosť na predchádzajúcom vývoji vysvetľuje neoddeliteľnosť súčasných rozhodnutí od tých, ktoré 

sme vykonali v minulosti, aj keď za iných podmienok.  



 

11 

 

v priamom rozpore s potrebou inovácií a nových technológií, ktoré Veblen považoval za 

veľmi dôležité pre rozvoj spoločnosti (Liška, Sluková a Volejníková, 2011). „Tento 

konflikt sa polarizuje okolo technologicky determinovaných síl spojených s tvorivou 

ľudskou činnosťou, s riešením praktických problémov, zameraných na spoločenský 

blahobyt na strane jednej a na druhej strane okolo vojenského autoritárstva, zameraného 

na ochranu existujúcich štruktúr moci a bohatstva“ (Liška, Sluková a Volejníková, 

2011, s. 26). 

Na druhej strane stála skupina inštitucionalistov, ktorí sa zaujímali o úlohu práva 

a ekonomiky, teda zaujali odlišný prístup v porovnaní s Veblenom. Hlavným 

predstaviteľom druhej vetvy je John R. Commons. „Commons chápe spoločnosť 

a ekonomiku ako svet kolektívnych pravidiel, ktoré je možné vedecky skúmať a vo 

významnej miere konštruktivisticky meniť. Preto sa zameriava najmä na právne 

inštitúcie. Podľa neho je spoločenský poriadok vytvorený s vysokou mierou 

konštruktivizmu ľuďmi“ (Liška, Sluková a Volejníková, 2011, s. 15).  

Následne vychádzali ďalší predstavitelia tohto smeru z jeho diela publikovanom 

v roku 1924 Právne základy kapitalizmu. Commonsov prístup spočíval na takzvanom 

„distributívnom konflikte“ v rámci právneho systému. To znamená, že právo a právny 

systém sa vyvíja a to vďaka súdnym rozhodnutiam (Rutherford, 2001). „Na mikro 

úrovni rozvinul svoj koncept transakcií, ako základnú jednotku analýzy. Spätne boli 

podmienky transakcií determinované štruktúrou „pracovných pravidiel“, ktoré zahŕňali 

právne predpisy, povinnosti, slobody... Vo všeobecnosti záujem inštitucionalistov 

o právo a ekonomiku pokrýval témy ako evolúcia vlastníckych práv, právny kontext 

transakcií, nehmatateľné vlastníctvo a dobrá vôľa,..., kolektívne vyjednávanie, regulácie 

a ochranu zdravia a bezpečia, ochrana spotrebiteľov“ (Rutherford, 2001, s. 176). 

V neposlednej rade k rozvoju amerického inštitucionalizmu prispel Wesley 

Mitchell. V roku 1913 publikoval dielo s názvom Hospodárske cykly, kde „Mitchell 

premýšľal o hospodárskych cykloch ako o fenoméne, ktorý vyplýva zo vzorcov 

chovania generovanými inštitúciami rozvinutej ekonomiky peňazí“ (Rutherford, 2001, 

s. 177).
10

       

 

 

                                                           
10Takáto ekonomika (peňažný systém) je postavená najmä na tvorbe profitu a existencii silných monetárnych 

inštitúcií (Rutherford, 2001).   
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1.2.2. Medzivojnové obdobie 

V dobe povojnovej rekonštrukcie americký inštitucionalizmus, vtedy už pevne 

etablovaný smer ekonomického myslenia, dostal šancu preukázať, že je životaschopný 

a dokáže svoje teoretické základy preniesť aj do praxe. V praxi sa vplyv 

inštitucionalistov prejavil pri formovaní rôznych politík, ako napríklad v oblasti 

sociálneho zabezpečenia a ochrany zamestnancov a v mnohých iných.
11

  

V prípade prepojenia práva, ekonomiky a fungovania trhov „boli obchodné 

transakcie chápané ako transfer práv, nie fyzických statkov a ako transfer, ktorý sa 

uskutočňuje v kontexte právnych a ekonomických síl a vždy zahŕňa určitý stupeň 

„nátlaku“ v zmysle obmedzenia alternatív, v určitom rozsahu“ (Rutherford, 2001, s. 

181). 

1.2.3. Americký inštitucionalizmus po druhej svetovej vojne 

Po konci druhej svetovej vojny začal americký inštitucionalizmus upadať dokonca aj 

v kruhoch samotných inštitucionalistov. Rutherford (2001) pre tento proces poskytuje 

vysvetlenie v niekoľkých bodoch.  

Po prvé, psychológia, ktorá bola na začiatku storočia vnímaná, v celej svojej šírke, 

ako vhodné východisko pre novú ekonomickú teóriu bola nahradená iba jedným zo 

smerov psychológie, behaviorizmom. Avšak toto zúženie zamerania neposkytlo 

dostatočné základy pre inštitucionalizmus.   

Po druhé americký inštitucionalizmus bol postupne vytlačený keynesiánstvom, 

ktoré tiež podporovalo silnejšie postavenie štátu v hospodárstve.  

Po tretie, klasická ekonomická teória nezaostávala a to najmä vďaka ekonometrii, 

takže inštitucionalizmus sa stal predmetom kritiky napríklad zo strany Koopmansa 

(1947),  ktorý ju označila za „meranie bez teórie“ (Rutherford, 2001, s. 183). 

A nakoniec uvádza Rutherford (2001) ako posledný dôvod to, že aj samotní 

inštitucionalisti začali kritizovať silné úlohu štátu v hospodárstve a postupne začal 

inštitucionalizmus ako nový smer ekonomického myslenia upadať.   

 

 

                                                           
11„Prínosy inštitucionalizmu boli v tomto období veľmi pozitívne. Po prvé, vychádzajúc z ich pohľadu na vedu, 

inštitucionalisti vzali problematiku zlepšenia ekonomických meraní veľmi vážne. NBER nielenže vyprodukovalo 

množstvo empirických štúdií hospodárskych cyklov, práce, pohybu cien, ale hralo aj dôležitú úlohu pri vývoji 

národného zúčtovacieho systému, obzvlášť vďaka práci Mitchellovho študenta, Simona Kuznetsa“ (Rutherford, 

2001, s. 179). 
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1.3. Nová inštitucionálna ekonómia 

Väčšinou je vznik spájaný s menom Ronalda H. Coasea, vďaka ktorému boli do 

ekonomickej analýzy zavedené transakčné náklady. Oliver Williamson je taktiež 

spájaný so vznikom názvu NIE, keďže sa snažil o klasifikáciu a oddelenie dvoch 

smerov inštitucionalizmu (Coase, 1998). Douglass C. North, Armen A. Alchain, Herold 

Demetz a Erik G. Furubotn sú ďalší z radu neoinštitucionalistov, ktorí prispeli k rozvoju 

tohto nového ekonomického myslenia (Liška, Sluková a Volejníková, 2011).  

V 60. a neskôr v 70. rokoch 20. storočia došlo postupne k opätovnému oživeniu 

inštitucionalizmu. Pôvodný americký inštitucionalizmus bol už v tej dobe natoľko 

pluralistický, že „inštitucionálny a viac ortodoxné prístupy sa začali prekrývať“ 

(Rutherford, 2001, s. 186). Rutherford (2001) ako jeden z dôvodov opätovného záujmu 

o inštitúcie uvádza, že „obavy z neregulovaného trhu boli jedným z faktorov vzniku 

starého inštitucionalizmu, zatiaľ čo obavy z nadmernej regulácie trhov čiastočne prispeli 

k znovu oživeniu záujmu o inštitúcie“ (Rutherford, 2001, s. 186). Predmetom kritiky sa 

v tomto prípade stal optimálny model všeobecnej ekonomickej rovnováhy neoklasickej 

ekonómie. Neoinštitucionalisti namietali najmä, že nemôžu byť porovnávané dva 

celkom odlišné stavy a teda optimálny model s realitou, pretože potom by to „odrážalo 

rastúcu tendenciu argumentovať tým, že akékoľvek odklonenie od „optimálnych“ 

podmienok, ospravedlňuje zásahy na trhoch“ (Rutherford, 2001, 186).   

NIE nadväzuje ako na americký inštitucionalizmus, tak aj na neoklasickú 

ekonómiu.  Rovnako ako v prípade amerického inštitucionalizmu, aj predstavitelia NIE 

kritizovali nedostatočné reflektovanie reality v neoklasickej ekonómii. Aj keď sa 

americký inštitucionalimus líši od NIE, napríklad v používanej metodológii, 

teoretických a analytických nástrojoch (Rutherford, 2001), nemôžeme ale tvrdiť, že by 

sa NIE sformovala ako úplne nová a nezávislá vetva ekonomickej teórie. Na starý 

inštitucionalizmus v mnohom nadväzuje. „Herbert Simon (1979, s. 499) uznal vplyv 

starých inštitucionalistov, ako napríklad J.R. Commonsa a jeho zmýšľanie 

a argumentoval, že (starý) inštitucionalizmus bol hlavným predchodcom behaviorálnej 

teórie firiem“ (Rutherford, 2001, s. 188) alebo O.E. Williamson vychádza z J. R. 

Commonsa, ktorý ako prvý použil koncept transakcií a tento koncept slúžil ako základ 

pre rozvoj myšlienky transakčných nákladov, ktorými sa zaoberali mnohý iní. Medzi 

najznámejších patrí R. H. Coase, ktorý túto myšlienku rozvinul vo svojich 

najznámejších dielach ako Povaha firmy (1937) alebo Problém spoločenských nákladov 
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(1960). Neskôr boli jeho závery nazvané Coasov teorém, za ktorý dostal Nobelovu cenu 

za ekonómiu. (Rutherford, 2001) 

Avšak na rozdiel od starého inštitucionalizmu, ktorý bol označovaný za „zle 

chápanú sociológiu“ (Rutherford, 2001, s. 186), sa NIE snažila o doplnenie 

mainstreamovej ekonómie a to preto, že z nej vychádzajú a nemajú záujem o vyvrátenie 

jej logiky a teoretických záverov, mohli by sme teda povedať, že sa snaží o syntézu 

oboch alebo o prekročenie neoklasickej ekonómie, ak chcete. Napríklad ako uvádzajú 

Liška, Sluková a Volejníková (2011), NIE nadväzuje na Adama Smitha „ktorý 

zdôrazňoval dôležitosť stabilného právneho rámca a ochrany vlastníckych práv ako 

podmienok fungovania neviditeľnej ruky trhu“ (2011, s. 17). NIE rozširuje neoklasickú 

ekonómiu o štúdium inštitúcií, vlastníckych práv a transakčných nákladov.
12

 

Z metodologického hľadiska NIE aplikuje prvky teórie hier, organizácie firiem a 

verejnej voľby.
13

 Chicagská škola, konkrétne ekonomický imperializmus Gunnara 

Myrdala a Fredricha A. von Hayeka, predstavujú ďalší teoreticko-metodologický zdroj 

pre NIE (Liška, Sluková a Volejníková, 2011).
14

   

Čo sa týka odklonu od neoklasického ekonomického myslenia, tak tu sa s NIE 

rozchádza v názore na voľbu vhodného modelu chovania jednotlivcov a v názore na 

vhodnú metódu analýzy ekonomických vzťahov.
15

 Mainstream zvolil nevhodný model 

chovania, z ktorého následne nemôžu plynúť presné výsledky, alebo z neho nemôžu byť 

odvodzované vhodné nástroje pre praktické použitie. Pretože „kto chce vysvetliť 

a predvídať ľudské chovanie, potrebuje k tomu model chovania“ (Voigt, 2008, s. 16). 

Tento klasický model chovania aktérov vysvetľuje to, ako sa chovajú vždy a nie za 

daného inštitucionálneho usporiadania (Mlčoch, 1996). Klasický ekonomický model 

chovania homo oeconomicus podľa Voigta (2008) predpokladá, že: 

- aktér chce maximalizovať svoj úžitok za daných podmienok, za daných 

obmedzení 

- preferencie aktérov sú nemenné, zatiaľ čo obmedzenia sa meniť môžu 

                                                           
12Pozn. autora: všetkým trom témam sa budeme venovať nasledujúcivh kapitolách.  
13

Pozn. autora: aj v tomto prípade by bolo pre lepšie pochopenie problematiky vhodné, venovať sa teórii hier, vzniku 

firiem a úlohy štátu v hospodárstve a aj vzťahu principal-agent, avšak v tomto prípade by sa jednalo o vybočenie 

z rámca diplomovej práce, ktorá sa venuje najmä oblasti vlastníckych práv a transakčných nákladov.  
14Chicagská škola tvorí jeden z najdôležitejších teoreticko-metodologických zdrojov NIE, pretože vychádzali 

z možnosti syntézy neoklasickej ekonómie a sociologického prístupu. Vychádzali z predpokladu evolúcie inštitúcií 

a presvedčenia o „možnostiach ekonómie vysvetliť aj neekonomické oblasti života spoločnosti“ (Liška, Sluková a 

Volejníková, 2011, s. 18). 
15

R. H. Coase navrhuje uplatnenie „komparatívnej inštitucionálnej analýzy“ na rozdiel od neoklasickej ekonómie, 

ktorá  porovnáva výsledky vyplývajúce z reálnych ekonomických vzťahov so štandardom perfektne konkurenčného 

prostredia (Klein, 1999). 
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- aktér je racionálne jednajúci človek  

- metodologický individualizmus predpokladá, že jednajú iba jednotlivci, takže 

vylučuje napríklad jednanie firiem alebo štátu. Voigt (2008) však potom 

požaduje vysvetlenie výsledkov jednania jednotlivcov na kolektívnej úrovni.  

Aj keď sa predstavitelia oboch smerov inštitucionalizmu v poslednom bode rozchádzajú 

(viď schéma 1. a 2.), zhodnú sa na tom, že človek nie je homo oeconomicus
16

, ktorý by 

tak mohol efektívne maximalizovať svoj úžitok, neoplýva ani presnými informáciami 

ani dokonalou racionalitou, ale obmedzenou.
17

  

Človek taktiež žije v stave neistoty, nedokáže predvídať dopredu. „Neistota je stav, 

v ktorom aktéri nemôžu počítať s očakávaným úžitkom, pretože nie sú schopní 

predvídať všetky možné pomery vo svete, bola do ekonómie zavedená Frankom 

Knighteom (1922). Ten rozlišuje medzi neistotou a rizikom. V druhom prípade sú aktéri 

aspoň schopní priradiť ku konečnému počtu možných stavov rôzne pravdepodobnosti. 

Pri riziku sú aktéri schopní prepočítať očakávaný úžitok. To znamená, že je možné 

uplatniť  zavedenú rozhodovaciu teóriu. Presne toto už však nie je možné, ako náhle 

vychádzame nie z rizika, ale z neistoty“ (Voigt, 2008, s. 19). Následne Voigt (2008) 

vyvodzuje logický záver, v ktorom tvrdí, že v stave neistoty sú pravidlá (inštitúcie) 

pomôckami pri rozhodovaní (Voigt, 2008). „Tieto pravidlá sú súčasťou kultúry, tvoria 

sa cestou pokusov a omylov v priebehu historického vývoja a predávajú sa z generácie 

na generáciu“ (Liška, Sluková a Volejníková, 2011, s. 20).  

Druhú zmenu, ktorú neoinštitucionalisti navrhujú, je zahrnutie transakčných 

nákladov do ekonomickej analýzy. Transakčné náklady sú súčasťou každej výmeny, 

každého obchodu a interakcie medzi jednotlivcami. Nemusia to byť samozrejme iba 

peňažné náklady. Jednotlivci vynakladajú čas a energiu napríklad na vyhľadávanie 

informácií o ostatných účastníkoch obchodu, kým je obchod uzatvorený sú ďalšie 

náklady vynaložené na vyjednávanie a podobne. Pritom neoklasická ekonómia ich vždy 

považovala za nulové. Tento predpoklad vyvrátil R. H. Coase, keď vo svojom diele 

                                                           
16

Pre IE „metodologickým východiskom nie je atomistický, izolovaný a ahistorický „homo oeconomicus“, ale človek 

rodiaci sa do celej siete sociálnych inštitúcií, nie len právnych, ale aj neformálnych /zvykov, ustálených vzorcov 

chovania/“ (Mlčoch, 1996, s. 5). 
17Koncept obmedzenej racionality zaviedol neskôr do ekonómie Herbert Simon (1955) (Voigt, 2008). Rovnako 

„predpoklad individuálnej maximalizácie úžitku nahradil (pozn. autora: Simon) konceptom tzv. uspokojivého 

jednania. Podľa neho si jednotlivci vytvárajú reálnu predstavu o úrovni úžitku, na ktorý majú nárok“ (Voigt, 2008, 

s. 19).  
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Povaha firmy (1937) vysvetlil prečo vlastne firmy vznikajú. Transakčné náklady sú 

súhrnne povedané všetky náklady vynaložené na využitie trhu (Voigt, 2008). To aká 

bude výška transakčných nákladov určujú inštitúcie.   

Rovnako ako americký inštitucionalizmus aj NIE dosiahla praktické výsledky. Nie 

je to teda teória, ktorá by neodzrkadľovala skutočný stav vecí ani „meranie bez teórie“, 

pretože „teoretické a empirické výskumy v NIE majú silné dôsledky pre 

protimonopolné regulácia a ďalšie aspekty verejnej politiky“ (Klein, 1999). 

Začiatkom 90. rokov, v dobe rozpadu ZSSR sa NIE začala pýtať otázku, ktorú sa 

budem v tejto práci snažiť zodpovedať aj ja. Konkrétne akú hrajú inštitúcie úlohu 

v ekonomickom výkone krajín. „V tejto rovine sa nová inštitucionálna ekonómia pýta 

na alternatívne súbory spoločenských pravidiel (inštitúcie, vlastnícke práva) 

a ekonomické organizácie, ovplyvňujúce chovanie ľudí, alokáciu zdrojov a ekonomickú 

rovnováhu“ (Liška, Sluková a Volejníková, 2011, s. 20). Na rovnakú otázku sa snaží 

NIE nájsť odpoveď neustále.  

Ak by sme chceli zhrnúť celkový význam NIE, tak najlepšie slovami Amita Karna, 

ktorý tvrdí, že „podstatnou myšlienkou NIE je to, že úspech trhového systému je závislý 

na inštitúciách, ktoré umožňujú efektívne súkromné transakcie. Jednoducho povedané, 

NIE sa venuje sociálnym, ekonomickým a politickým inštitúciám, ktoré riadia 

každodenný život“ (Karna, 2008, s. 1). V ďalšej časti práce sa budem venovať 

inštitúciám, transakčným nákladom a vlastníckym právam, keďže tvoria základ pre 

praktickú časť práce. 

1.4. Inštitúcie a organizácie 

V predchádzajúcej kapitole sme si vysvetlili dôvody prečo sa inštitúcie dostali do centra 

záujmu ekonómov a ich význam pre lepšie chápanie ekonomických vzťahov. V tejto 

časti práce sa budem inštitúciám venovať podrobnejšie, aj z hľadiska ich delenia, 

definovania a evolúcie.  

V mojej práci sa zameriam na chápanie a definovanie inštitúcií najmä z pohľadu 

NIE. V rámci ďalšieho rozpracovania tejto témy budem vychádzať z teórie inštitúcie 

Douglassa C. Northa (1990), ktorá patrí doposiaľ medzi najprepracovanejšie 

a z autorov, ktorí taktiež z tejto teórie vychádzajú.   

Definovať inštitúcie nie je vôbec jednoduché a doposiaľ neexistuje jedna 

univerzálne rešpektovaná definícia alebo ich členenie. Záleží na tom, ktorý vedný odbor 
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sa o to snaží. Inak sú inštitúcie chápané v ekonómii, inak v sociológii a inak napríklad 

v politológii. Rovnako sa samotní inštitucionalisti nezhodnú ani na tom ako inštitúcie 

vznikli, alebo na spôsobe ich prijatia a zmeny. V prípade definovania inštitúcií 

americkým inštitucionalizmom je potrebné sa opäť vrátiť k Veblenovi a Commonsovi. 

Prvý autor definuje inštitúcie zo sociálno-psychologického hľadiska a druhý 

z právneho.
18

 Druhý prístup ako vieme prevážil. 

North (1991) definuje inštitúcie ako „ľuďmi vymyslené obmedzenia, ktoré 

vytvárajú politické, ekonomické a sociálne interakcie. Obsahujú oboje aj neformálne 

obmedzenia (sankcie, tabu, zvyky, tradície, pravidlá interakcií) a formálne pravidlá 

(ústavy, zákony, vlastnícke práva). Počas histórie boli inštitúcie vymyslené ľuďmi, aby 

vytvorili poriadok a zmiernili neistotu vo výmene/obchode“ (North, 1991, s. 97).  

Význam inštitúcií spočíva v tom, že predstavujú pevný rámec pre ľudské interakcie 

v prostredí neistoty (North, 1990). Človek nemá dokonalé informácie o tom, ako sa kto 

bude správať a nevie teda predvídať dopredu vývoj a na to slúžia inštitúcie, aby 

v takomto prostredí vytvárali určitý rámec správania sa, sú nositeľmi informácií. 

Môžeme teda súhlasiť s Voigtom (2008), ktorý tvrdí, že hlavnou úlohou inštitúcií je, že 

pomáhajú najmä znižovať strategickú neistotu, ktorá „existuje vždy, keď výsledok 

jednania nezávisí iba na vlastnom jednaní, ale aj na jednaní aspoň jedného ďalšieho 

aktéra“ (Voigt, 2008, s. 21).
19

 Inštitúcie vytvárajú pravidlá, podľa ktorých sa ľudia 

riadia vo vzájomných interakciách, ako napríklad v prípade vlastníckych práv. Ak sú 

presne stanovené, môžu výrazne znížiť transakčné náklady a neistotu.
20

  

Aj keď by sa mohlo zdať, že inštitúcie predstavujú homogénny celok, pre ich lepšie 

pochopenie je potrebné si ich rozčleniť do jednotlivých kategórií a úrovní, aby boli ich 

vzájomné vzťahy a prepojenosť jasnejšie. Budem vychádzať najmä z členenia Northa 

(1990) a Davisa a Northa (1971) pre lepšiu prehľadnosť. 

Po prvé, je potrebné si definovať jednotlivé inštitucionálne úrovne. Davis a North 

(1971) požívajú delenie na: 

- Inštitucionálne prostredie/rámec (institutional environment) a 

- Inštitucionálne usporiadanie (institutional arrangements) 

                                                           
18„Inštitúcie sú chápané ako právne uznané zvyky, ktoré prirodzene vyplynuli z ľudského chovania a boli vtelené do 

právnych noriem – získali teda formu štátom sankcionovaných pravidiel. Dôraz sa kládol predovšetkým na právne 

normy, súvisiace s vlastníckymi právami a s transakciami s vlastníckymi právami“ (Liška, Sluková a Volejníková, 

2011, s. 46). 
19Inštitúcie redukujú neistotu a to tak, že vytvárajú štruktúru v každodennom živote. Sú akousi príručkou ľudských 

interakcií  v každodennom živote, avšak líšia sa v rôznych spoločnostiach/krajinách (North, 1990).  
20Pozn. autora: tejto problematike sa budem venovať v časti Coaseov teorém.  
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„Inštitucionálne prostredie vytvára rámec, v ktorom sa uskutočňujú činnosti ľudí...z 

tohto rámca pravidiel si právne prostredie vyslúžilo najväčšiu pozornosť“ (Klein, 1999, 

s. 458).  

V prvom prípade teda hovoríme o „obmedzeniach v pozadí“, alebo o "pravidlách 

hry", ktoré usmerňujú chovanie jednotlivcov“ (Klein, 1999, s. 458). Tieto obmedzenia 

môžu byť: 

- formálne (vlastnícke práva) 

- neformálne (zvyky, obyčaje)
21

 (North, 1990) 

Neformálne inštitúcie predstavujú dlhodobo sa utvárajúce charakteristiky, tej ktorej 

spoločnosti ako sú zvyky, obyčaje alebo tradície, z čoho vyplýva, že nie sú jednoducho 

meniteľné (viď Tab. č. 1) a na ich základe potom môžu vznikať formálne inštitúcie, 

ktoré predstavujú pravidlá/normy (príkazy, zákazy alebo povolenia), ako sú napríklad 

právne systémy, ktoré podliehajú zmene jednoduchšie.  

V prípade inštitucionálneho usporiadania (institutional arrangements) hovoríme o 

„špecifických smerniciach – to čo Williamson (1985, 1996b) nazýva štruktúry riadenia 

(governance structures) – navrhnuté obchodnými partnermi na sprostredkovanie 

ekonomických vzťahov. Firmy, dlhodobé kontrakty, verejné úrady, neziskové 

organizácie a iné zmluvné dohody“ (Klein, 1999, s. 458). V tomto prípade už hovoríme 

o organizáciách. „Tie pravidlá a zvyky, ktoré vytvárajú ekonomické prostredie sú najmä 

ekonomickým fenoménom. Ďalší aspekt novej inštitucionálnej ekonómie sa sústreďuje 

na dohody vytvorené špecifickými indivíduami na to, aby mohli riadiť svoje vzťahy... 

zahŕňajú kontrakty a organizácie a predovšetkým firmy“ (Klein, 1999, s. 463). 

Rozdiel medzi inštitúciami a organizáciami vysvetľuje North (1990) na základe 

prirovnania k hre. Inštitúcie sú pravidlá hry a organizácie sú hráči, ktorých hlavným 

cieľom je vyhrať a to za daných pravidiel a to vďaka tomu, že si určia stratégiu 

„kombinovaním schopností, stratégie a koordináciou a to férovými alebo aj neférovými 

cestami...
22

 Sú to skupiny individualít spojených spoločnými účelmi na dosiahnutie 

určitých cieľov“ (North, 1990, s. 5). 

 

                                                           
21Northovo (1990) delenie inštitúcií na formálne a neformálne a ich definovanie je často dopĺňané inými autormi, 

ktorí, ako napríklad Thráinn Eggertsson, rozlišuje inštitúcie podľa pôvodu a podľa kontroly. Ďalším je P.D. Bush, 

ktorý delí inštitúcie podľa inštrumentality na ceremoniálne a inštrumentálne. Jedná sa iba o dva príklady z mnohých 

(Liška, Sluková, Volejníková, 2011). 
22„Modelovanie stratégií a schopností tímu, tak ako sa vyvíjajú v samostatnom  procese, je oddelené od modelovania 

pravidiel hry“ (North, 1990, s. 5). 
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North (1990) delí organizácie na skupiny: 

- politické (politické strany)  

- ekonomické (firmy) 

- spoločenské/sociálne (kostoly, kluby) 

- vzdelávacie (školy, univerzity)  

Podľa Northa (1990) je modelovanie organizácií, resp. ich štruktúry v podstate 

analyzovanie štruktúry riadenia (governance structures). „To aké organizácie vznikajú 

a ako sa vyvíjajú je v základe ovplyvnené inštitucionálnym rámcom. A naopak 

organizácie ovplyvňujú vývoj inštitucionálneho rámca“ (North, 1990, s. 5). Organizácie 

a ich úlohu teda autor prirovnáva k agentovi/činiteľovi, ktorý mení inštitucionálny 

rámec. Teda menia „pravidlá v pozadí“ alebo „základné pravidlá“.
23

  

A práve týmto členením sa North (1990) pokúsil o prepojenie ekonómie 

a ostatných spoločensko-vedných odborov. Ako on sám píše: „oddelenie analýzy 

základných pravidiel (pravidiel v pozadí) od stratégie hráčov je nevyhnutná podmienka 

pre vybudovanie teórie inštitúcií. Definovanie inštitúcií ako obmedzení, ktoré ľudia na 

seba uvaľujú, robí túto definíciu doplnkom k teórii voľby neoklasickej ekonomickej 

teórii. Budovanie teórie inštitúcií na základe individuálnej voľby je krokom vpred 

k zmierneniu rozdielov medzi ekonómiou a ostatnými spoločensko-vednými odbormi“ 

(North, 1990, s. 5). 

1.4.1. Kontrola inštitúcií 

Voigt (2008) sa odvoláva na dva prístupy ku skúmaniu inštitúcií v rámci NIE a následne 

vytvára syntézu oboch a formuluje vlastnú definíciu. Inštitúcie teda môžu byť chápané 

v dvoch rovinách, ako: 

- výsledok hry (interakcií)
24

 alebo 

- pravidlo hry (podľa, ktorých sa tieto interakcie riadia)
25

 (Voigt, 2008)  

                                                           
23„Organizácie vznikajú s určitým zámerom, ako dôsledok určitej sady príležitostí, ktorá vypláva z určitej sady 

obmedzení a v dôsledku snahy o naplnenie cieľov sú hlavnými činiteľmi inštitucionálnej zmeny“ (North, p. 5, 

1990). 
24Pozn. autora: z týchto pravidelných interakcií potom môžu vznikať nové pravidlá hry. Túto prvú kategóriu, ktorú 

určil Voigt (2008) môžeme prirovnať k Northovým (1990) organizáciám a ich vplyvu na zmenu inštitucionálneho 

prostredia. 
25Ak budeme opäť vychádzať definície inštitúcií ako pravidiel hry, ktoré riadia opakované interakcie, potom je 

nevyhnutné dotknúť sa teórie hier, ktoré zredukovali množstvo interaktívnych situácií (Voigt, 2008). Čo potom 

pomáha odhadnúť chovanie aktérov za predpokladu, že sa budú chovať racionálne. Napríklad v prípade väzňovej 

dilemy: „zatiaľ čo z pohľadu spoločnosti máme u oboch väzňov záujem na tom, aby sa priznali (k svojmu činu 

a tak by bolo učinené spravodlivosti za dosť – morálne hľadisko), v mnohých obchodných situáciách je pre 

všetkých užitočnejšie, aby boli zmluvy dodržiavané a hráči sa navzájom nepodvádzali. Môžeme teda povedať, že 

jednou z hospodársko-politických úloh inštitucionálnej ekonómie je navrhnúť také inštitúcie, ktoré zo situácie, 
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Pre prvú kategóriu inštitúcií Voigt (2008, s. 22) uvádza príklad Schotterovho 

vymedzenia (1981), ktorý opisuje inštitúcie ako pravidelné sociálne chovanie, ktoré sa 

opakuje v obdobných situáciách a dodržiavanie takéhoto konania je kontrolované 

(napríklad hrozba sankcií zo strany štátu).
26

  

Pre druhý prípad uvádza Voigt (2008) D. Northovu (1990) definíciu, ktorý opisuje 

inštitúcie ako pravidlá hry, na základe ktorých spoločnosť funguje (Voigt, 2008): 

„inštitúcie sú pravidlá hry v spoločnosti, alebo formálnejšie povedané, sú to ľuďmi 

vymyslené obmedzenia, ktoré formujú ľudské interakcie. Ako dôsledok potom formujú 

stimuly pre interakcie, či už politické, sociálne alebo ekonomické“ (North, 1990,s. 3).  

Na základe predchádzajúceho Voigt (2008) formuluje vlastnú definíciu inštitúcie, 

ktorú opiera o dve hlavné zložky: pravidlovú a postihovú. „Inštitúcie je potom možné 

definovať ako obecne známe pravidlá, s ktorých pomocou sú usporiadané opakujúce sa 

interakcie a ktoré sú vybavené donucovacím mechanizmom, ktorý v prípade porušenia 

pravidiel vedie k sankcii, či k hrozbe sankcie“ (Voigt, 2008, s.22).  

Pravidlá sú všeobecne známe, čo však neznamená, že každý jednotlivec má 

v spoločnosti vedomosť o všetkých pravidlách. Voigt (2008) tak vylučuje súkromné 

pravidlá, ktoré nie sú zdieľané v rámci spoločnosti. Pravidlo je aj „výsledok ľudského 

jednania, nie však nutne výsledok ľudského zámeru“ (Voigt, 2008, s. 22). Pravidlá 

potom Voigt (2008) delí na dve zložky: príkazy a zákazy.  

Logicky teda vyplýva, že na to, aby inštitúcie boli efektívne, je potrebné, aby na ne 

niekto dohliadal a teda vykonával nielen kontrolnú, ale aj sankčnú úlohu.
27

 Tu už sa 

Voigt (2008, s. 24-25) dostáva k deleniu inštitúcii na základe aktéra, ktorý takúto úlohu 

vykonáva.  

1. Neformálna kontrola: 

- Pravidlo sa presadzuje samo alebo prostredníctvom „imperatívnej sebakontroly“ 

                                                                                                                                                                          
spĺňajúcej podmienky väzňovej dilemy, urobia hru, pri ktorej je pre oboch aktérov racionálne dodržiavať učinené 

sľuby“ (Voigt, 2008, s. 33).  

   Pozn. autora: Niet pochýb o tom, že IE prispela veľkou mierou k rozvoju problematiky teórie hier, nakoľko 

„v ekonomickom žargóne, inštitúcie definujú a limitujú súpravu možností indivíduí“ (North, 1990, s. 4), avšak 

v mojej práci sa téme teórií hier nebudem venovať podrobnejšie, keďže ťažisko práce je postavené najmä na 

transakčných nákladoch a teórii vlastníckych práv.  
26Pozn. autora: môžeme prirovnať k Northovej analógii hráčov v tíme, ktorí si určujú stratégiu tak, aby dosiahli 

požadovaný výsledok. Na to, aby bol výsledok dosiahnutý (legálnou cestou) je potrebné pravidlá dodržiavať. 
27Inštitucionálne obmedzenia zahŕňajú oboje: zákazy pre robenie niečoho a rovnako aj povolenia, čo sa teda smie 

a nesmie za určitých predpokladov. Inak povedané inštitúcie predstavujú nejaký rámec, v rámci ktorého prebiehajú 

ľudské interakcie v spoločnosti. Podľa autora ich môžeme veľmi dobre prirovnať k tímovému športu, kde jeden tím 

hrá proti druhému. Takáto hra obsahuje písané aj nepísané pravidlá správania sa, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. 

Samozrejme v prípade porušenia pravidiel, by malo nasledovať potrestanie. Preto nevyhnutnou súčasťou 

fungovania inštitúcií je nákladnosť ich zistení v porušení a závažnosti trestu (North, 1990). 



 

21 

 

- Na dodržiavanie dohliadajú ostatní členovia spoločnosti 

2. Organizovaná (formálna) kontrola: 

- Organizovaná súkromná kontrola (súkromné rozhodcovské súdy) 

- Organizovaná štátna kontrola (štátne súdy) 

Voigt (2008, s. 25) potom navrhuje delenie inštitúcií na: 

- Interné – kontrolu uskutočňuje spoločnosť 

- Externé – kontrolu uskutočňuje štát 

Avšak v realite neexistuje takto striktné delenie dohľadu nad dodržiavaním externých 

a interných inštitúcií a preto sa často dopĺňajú a ich vzťahy preto Voigt (2008) delí do 

štyroch kategórií: 

- Neutrálne – vzájomne neprepojené oblastí 

- Komplementárne – dohliada štát aj súkromné subjekty 

- Substitučné – buď štát alebo súkromné subjekty 

- Konfliktné - záleží na rešpektovaní tej ktorej inštitúcie (nadradenosti a 

podradenosti).  

Samozrejme je potrebné dodať, že aj výška alebo rozsah sankcií, v prípade porušenia 

pravidiel má taktiež svoj význam. Ak bude trest zanedbateľný, potom nebude veľmi 

pravdepodobné, že by bol medzi „hráčmi“ záujem na ich dodržiavaní (aspoň nie u 

všetkých). V prípade adekvátnych sankcií potom môže dôjsť k tomu, že tí ktorí mali 

záujem na nedodržiavaní pravidiel, budú od takéhoto konania odradení. 

Tabuľka č. 1: Delenie inštitúcií podľa vzniku a spôsobov vynútiteľnosti 

Vznik inštitúcií 

spontánna 

decentralizovaná 

evolúcia vo vnútri 

spoločnosti 

umelo navrhnutá a zvonku 

vnútená (politickou) 

autoritou 

Interné inštitúcie Externé inštitúcie 

V
y

n
ú

ti
te

ľ
n

o
sť

 

   

 
spontánna 

decentralizova

ná spätná 

väzba 

 
Neformálne 

inštitúcie 

zvyky a dobré 

spôsoby 

sociálne 

sankcionované 

spôsobom „oko za 

oko“ 

 

 

vyskytujú sa zriedka: porušenie v 

hierarchii vyššie stojacich 

pravidiel je penalizované morálne 

dohodnutou alebo verejnou 

kritikou (napr. vynucovanie 

„politickej korektnosti“) 
sankčné 

mechanizmy 

rodinného 

charakteru 

Formálne 

inštitúcie 

kódex profesného 

chovania, ktorý je 

spravovaný určitým 

orgánom 

(napr. klubové 

pravidlá) 

právny poriadok, ktorý je 

vynucovaný za pomoci súdnych a 

policajných 

procedúr 

 Zdroj: Kasper, 2002, s. 37, prevzaté z Žák, M. a Vymětal, P., 2005, s. 15 (vlastné úpravy) 
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1.4.2. Evolúcia inštitúcií 

Ako už bolo naznačené na začiatku, inštitúcie podliehajú zmenám, vyvíjajú sa. Môže 

tvrdiť, že spoločnosti na ktoromkoľvek stupni rozvinutosti existujú v rámci určitého 

inštitucionálneho usporiadania a prostredia, avšak toto nie je nemenné.  

Existujú rôzne faktory, ktoré pôsobia na zmenu inštitúcií, tak ako sa rozvíja 

spoločnosť, tak zmenám podliehajú aj inštitúcie, formálne aj neformálne. 

„Inštitucionálna zmena ovplyvňuje vývoj spoločnosti v čase a preto je kľúčová pre 

pochopenie historických zmien“ (North, 1990,s. 3). Takéto zmeny nastávajú ak 

doterajšie usporiadanie už nie je vyhovujúce, neodzrkadľuje stav ekonomiky 

a spoločnosti. Najčastejšie dochádza k zmenám inštitúcií, ak bránia rastu životnej 

úrovne, teda napríklad technologický pokrok môže byť stimulom pre ich zmenu.
28

  

„Podľa inštitucionalistov je inštitucionálna zmena neustály postupný proces, ktorý 

je výsledkom rozhodovania jednotlivcov v organizáciách. Väčšina týchto rozhodnutí je 

stabilných, prebieha rutinne na základe zvyku či konvencie, takže odpovedá 

očakávanému modelu chovania jednotlivcov. Niektoré rozhodnutia však hranice 

očakávaného jednania prekračujú, postupe vedú ku zmene vzťahov medzi jednotlivcami 

a organizáciami a následne aj ku zmene formálnych a neformálnych pravidiel“ (Liška, 

Sluková a Volejníková, 2011, s. 110).  

Nemôžeme tiež opomenúť fakt, že každá spoločnosť prešla odlišným historickým 

vývojom v porovnaní s ostatnými a že každá krajina disponuje inou základňou surovín, 

vybavenosťou ľudským kapitálom a podobne. To sa potom musí zákonite odraziť 

v odlišnosti právnych systémov, hospodárskych politík či v odlišnom riadení verejného 

sektoru (Liška, Sluková a Volejníková, 2011). To čo však všetky spoločnosti zdieľajú je 

hierarchické usporiadanie inštitúcií a ich zmena z hľadiska času.  

Vďaka nasledujúcej tabuľke Žáka a Vymětala (2005), ktorú prezentujú vo svojej  

práci, môžeme lepšie pochopiť zmenu jednotlivých stupňov inštitúcií práve z tohto 

hľadiska. Môžeme vidieť ako jednoducho/ťažko sa na jednotlivých stupňoch inštitúcie 

menia.
29

  

 

                                                           
28Pozn. autora: k menším zmenám a prispôsobeniam vývoju spoločnosti a ekonomiky dochádza neustále, ale k zmene 

inštitúcií môže samozrejme dôjsť aj náhle, okamžite v dôsledku prudkých politických zmien. 
29

To, ako ktoré inštitúcie podliehajú zmenám záleží aj na spôsobe ich prijatia. „Buď sú exogénne, t.j. dovolávajú sa 

niečoho transcendentného (náboženstvo, mýtickí hrdinovia atď.) a sú teda nezávislé na zmenách, alebo endogénne, 

t.j. sú súčasťou určitého systému a pokiaľ sa zmení on sám, zmenia sa aj príslušné inštitúcie“ (Žák a Vymětal, 

2005, s. 16). 
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Tabuľka č. 2: Klasifikačná schéma hierarchických stupňov inštitúcií 

Stupeň Početnosť zmeny Efekt Pôvod 

noriem 

Príklady 

 

4. úroveň: inštitúcie 

spojené s alokačným 

mechanizmom 

 

 

krátky horizont a prítomnosť 

 

Prispôsobovanie sa cenám a 

výstupu, podnety k ustanovení 

rovnováhy 

 

endogénny 

Pravidlá vzťahujúce sa k alokácii zdrojov, ako 

napr. kontrola kapitálových tokov, riadenie 

obchodných tokov či systém sociálneho 

zabezpečenia 

 

3. úroveň: inštitúcie 

spojené s „hraním hier“ 

 

strednodobý horizont  

(jeden až desať rokov) 

 

vedie k ustanoveniu a 

vytváraniu organizácií 

 

 

 

endogénny 

pravidla definujúce režim súkromnej štruktúry 

krajiny a zmluvné vzťahy 

 

 

2. úroveň: 

inštitúcie spojené s 

„pravidlami hry“ 

 

dlhý horizont (desiatky až stovky 

rokov) 

 

definuje celkové 

inštitucionálne prostredie 

 

exogénne 

nebo 

endogénne 

formálne pravidlá definujúce vlastnícke práva a 

právny systém 

 

1. úroveň: 

inštitúcie vzťahujúce sa k 

sociálnej štruktúre 

spoločnosti 

veľmi dlhý horizont (stovky či tisíce 

rokov), ale zmeny môžu nastať tiež v 

kritických a krízových dobách 

 

definuje samotný 

spôsob chovania 

danej spoločnosti 

 

 

exogénny 

neformálne inštitúcie ako tradície, sociálne 

normy a zvyky; osobné vodcovstvo, reputácia, 

česť 

Zdroj: úprava Jüttingovej (2003) prezentácie Willimsona (2000), prevzaté z Žák, M. a Vymětal, P., 2005, s. 17 

(vlastné úpravy) 

Aké sú teda dôvody zmeny inštitúcií a teda ich evolúcie, vzniku nových? Na túto otázku 

poskytujú mnohí autori rozdielne odpovede.  

Napríklad Alchainov model čisto náhodného chovania predpokladá že „v reálnom 

svete neistoty skúšajú jednotlivci rôzne pravidlá chovania. Pravidlá, ktoré prinášajú 

úspech, sú napodobňované a kodifikované ako neformálne inštitúcie. To znamená, že 

neformálne inštitúcie prenášajú informácie o spôsoboch chovania, ktoré sa vyplácajú 

(popr. v minulosti sa vyplácali). Skutočnosť, že nemusíte byť schopný racionalitu za 

týmito inštitúciami rozoznať, nemá žiadny význam, pretože dané chovanie možno tiež 

nevzniklo racionálne, omnoho dôležitejšie je, že prežilo, t.j. osvedčilo sa“ (Liška, 

Sluková a Volejníková, 2011, s. 117).
30

  

Podľa Northa (1990) sú dôležitým faktorom vzniku inštitúcií ideológia a kultúra, 

ktoré vplývajú na proces učenia. Avšak hlavným spúšťačom zmien sú podnikateľské 

subjekty. Podnikateľ vykonáva svoju činnosť (snaží sa maximalizovať svoj zisk) 

v rámci inštitucionálnych obmedzení, ale zároveň sa snaží o ich odstránenie, teda 

zmenu inštitúcií (Liška, Sluková a Volejníková, 2011). 

Čo teda vedie k zmene inštitúcií sú podľa Northa (1990) dva dôležité faktory a to sú 

zmeny relatívnych cien a preferencií a to preto lebo „zmeny v relatívnych cenách menia 

pohnútky indivíduí v interakcii medzi ľuďmi a jediným ďalším takýmto zdrojom sú 

zmeny v preferenciách“ (1990, s. 84). Môžu to byť zmeny cien technológií, informácií 

                                                           
30D. North sa neskôr odvoláva na evolučnú hypotézu vytvorenú Alchainom v roku 1950, v ktorej hovorí o vývoji 

inštitúcií v tom zmysle, že všadeprítomná konkurencia by mala za následok vykorenenie nežiaducich inštitúcií 

a posilnenie tých, ktoré lepšie/efektívnejšie riešia problémy, s ktorými sa ľudia stretávajú (North, 1990). V praxi to 

však pravda byť nemusí. Niektoré inštitúcie nemusia existovať z dôvodu ich racionality, ale skôr preto lebo ich 

vznik je podmienený etickými princípmi a fungujú aj napriek tomu, že nie sú výhodné či racionálne. Ak by sme sa 

riadili čisto racionálnymi pohnútkami, tak by potom bolo ekonomicky výhodnejšie porušiť napr. práva duševného 

vlastníctva (ak by nebola výška trestu dostatočne odstrašujúca, resp. bola by nižšia ako náklady na porušenie), 

pretože by sme sa riadili racionalitou a logikou. 
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alebo výrobných faktorov. Tieto zmeny cien vplývajú na preferencie podnikateľských 

subjektov a tie následne vplývajú na zmeny inštitúcií samotných. Zmeny cien potom 

ovplyvňujú aj cenu opatrení potrebných na držiavanie a vynucovanie zmlúv a určujú 

zisky z novo vyjednaných dohôd.  

Záleží teda na tom, či sa pri maximalizácii zisku oplatí zotrvať v rámci existujúcich 

obmedzení alebo je výhodnejšie zmeniť inštitucionálny rámec a vyjednať nové dohody 

(Liška, Sluková a Volejníková, 2011, s. 120).
31

 

2. Transakčné náklady a teória vlastníckych práv 

2.1. Transakčné náklady 

Transakčné náklady predstavujú nesmierny prínos zo strany NIE do neoklasického 

ekonomického myslenia. V časti venovanej NIE sme sa oboznámili čiastočne s pojmom 

transakčné náklady, aj s tým, že ich neoklasická ekonómia považovala za nulové. 

Neoklasická ekonómia pracuje s rovnovážnym modelom, v ktorom sú transakčné 

náklady nulové, vlastnícke práva sú vždy dokonale určené a aktéri sú dokonale 

informovaní. Toto chápanie trhu bolo zmenené vďaka práci R.H. Coasea Povaha firmy 

(1937).  

Ako uvádza Voigt (2008), ak by sme predpokladali, že transakčné náklady sú 

nulové potom by to znamenalo, že trhy fungujú efektívne (za predpokladu, že trhy 

fungujú na základe cenového mechanizmu, fungujú automaticky), lenže potom by 

nemuseli existovať firmy, preto Coase (1937) predpokladá, že náklady na využitie trhu 

nie sú nulové a preto existujú firmy, ktoré sa tak snažia ich minimalizovať tak, že 

„mimo firmy, pohyby cien riadia produkciu, čo je koordinované cez sériu výmenných 

transakcií na trhu. V rámci firmy sú tieto transakcie eliminované a namiesto 

komplikovaných trhových štruktúr s výmennými transakciami je nahradený 

podnikateľom – koordinátorom, ktorý riadi produkciu“ (Coase, 1937, s. 388).
32

  

                                                           
31„Pokiaľ sa relatívne ceny menia, naruší sa inštitucionálna rovnováha a vytvoria sa podmienky pre nové 

vyjednávania, ktorých snahou je zmena zmlúv, včlenených do istej hierarchie pravidiel, ktoré sa týmto menia. K 

podobným výsledkom dochádza aj pri zmene preferencií a vkusu. Pokiaľ sú potenciálne zisky zo zmeny pravidiel a 

ich vymáhania veľké, je výhodné vytvoriť sprostredkovateľské organizácie typu „útočných“ i „obranných“ 

lobbystických skupín, ktoré vstupujú medzi ekonomické organizácie a politické orgány. Ich vplyv postihuje ako 

formálne, tak neformálne inštitúcie a charakter zmeny je väčšinou nespojitý“ (Žák a Vymětal, 2005, s. 14). 
32V rámci firiem sú dobrovoľné obchodné vzťahy nahradené hierarchiou, príkazmi a to preto, lebo je to menej 

nákladné (transakčné náklady sú nižšie, neznamená to však, že by v rámci firmy boli nulové). „Trhový 

mechanizmus zahŕňa určité náklady: zistenie patričných cien, vyjednávanie a presadzovanie kontraktov atď. 

V rámci firmy môže podnikateľ tieto transakčné náklady redukovať koordinovaním týchto aktivít ním samým“ 

(Klein, 1999, s. 464). 
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Transakčné náklady nemajú jednotnú definíciu, avšak nech už je formulovaná 

akokoľvek, vždy sa jedná o obchod s vlastníckymi právami.
33

 „Jedná sa o náklady, 

ktoré vznikajú, keď ekonomické subjekty obchodujú s vlastníckymi pávami 

za ekonomické aktíva a vynucujú si svoje výlučné práva“ (Liška, Sluková a 

Volejníková, 2011, s. 59 – 60).
34

  

To aká bude výška transakčných nákladov určujú zase inštitúcie. Napríklad štát 

tým, že príjme určité normy a opatrenia môže na jednej strane zvýšiť alebo znížiť 

transakčné náklady, záleží na povahe tovaru alebo služieb, s ktorými sa obchoduje. Vo 

všeobecnosti môžeme použiť Mlčochovu (1996) definíciu transakčných nákladov ako 

„základnej jednotky analýzy v inštitucionálnej ekonómii. Je to akýkoľvek akt výmeny či 

transferu medzi účastníkmi zmluvného vzťahu, ktorými môžu byť fyzické či právnické 

osoby... sú to teda náklady na fungovanie ekonomického systému...“ (1996, s. 14).  

Samozrejme, že ak hovoríme o transakčných nákladoch, tak sa nejedná iba o 

obchod s vlastníckymi právami. Predtým sú vynaložené náklady na získavanie 

informácií o obchode. Transakčné náklady môžeme deliť podobne ako R.C.O. 

Matthews na ex ante (všetky náklady spojené s vyjednaním a uzatvorením dohody) a ex 

post (náklady spojené s jej dodržiavaním a vynucovaním dodržiavania).  Na to sú tiež 

vynaložené náklady. Tieto náklady sú teda zahrnuté do transakčných nákladov, iba ak 

sú to informácie spojené s obchodom s vlastníckymi právami (Liška, Sluková a 

Volejníková , 2011).
35

 Náklady na získanie informácií sú pre Northa (1990) kľúčovým 

faktorom transakčných nákladov pretože obsahujú „náklady merania hodnoty atribútov 

toho čo je predmetom obchodu/výmeny a náklady na ochranu práv a dohľad nad 

dodržiavaním dohôd/zmlúv“ (North, 1990, s. 27). Cena ekonomickej výmeny/obchodu 

je to, čo definuje transakčné náklady a aj odlišuje NIE od klasickej ekonomickej teórie 

(použila som slovo cena vo význame náklady, nemusí sa totižto jednať vždy iba 

o peňažné výdavky).  

                                                           
33„Podľa R.C.O. Mattehewsa (1986) sú transakčné náklady tie, ktoré sú určené na prípravu dohody ex ante, na 

zaistenie toho, ako je plnená a na vynucovanie jej plnenia ex post, na rozdiel od výrobných nákladov, ktoré sú 

spojené s plnením zmluvy“ (Liška, Sluková a Volejníková , 2011, s. 60). 
34Pozn. autora: pretože na trhu sa obchoduje, tzn. subjekty predávajú alebo kupujú a tým pádom dochádza k výmene 

vlastníckych práv, ktoré sa na daný objekt/aktíva vzťahujú, dochádza k výmene vlastníckych práv, obchodovaniu 

s nimi. 
35„Transakčné náklady vedľa nákladov na získanie informácií zahŕňajú mnoho ďalších nákladov, ktoré s výmenou 

vlastníckych práv súvisia (náklady na vyhľadávanie potenciálnych kupujúcich a predávajúcich, na vyjednávanie, na 

vypracovanie zmluvy, a zaisťovanie, či partner zmluvu dodržiava, na vynucovanie zmluvy, keď ju partner 

nedodržiava, náklady spojené s tým, že ju nedodržal a náklady na ochranu vlastníckych práv pred subjektmi, ktoré 

nie sú zmluvnými stranami, ale mohli by o výkonu vlastníckych práv, ktoré s ňou súvisia, negatívne zasiahnuť). 

Všetky tieto aktivity majú svoju informačnú stránku a sú spojené s nákladmi na získavanie informácií“ (Liška, 

Sluková a Volejníková , 2011, s. 60). 
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Náklady merania hodnoty atribútov obchodovaného predmetu alebo služby je Northom 

(1990) vysvetlená ako to, že z každého obchodovaného statku máme nejaký úžitok. 

Každý jednotlivec môže tento úžitok merať inak, na základe vlastných potrieb 

a atribútov statku. Jednoducho povedané každý si sám zhodnotí, čo z obchodu môže 

mať, aký má preňho úžitok/hodnotu. Potom „hodnota obchodu pre všetky zúčastnené 

strany, je hodnota rôznych atribútov sústredená do tovaru alebo služby. Na to, aby boli 

tieto atribúty zmerané, sú vynakladané zdroje a ďalšie zdroje sú vynakladané na určenie 

a zmeranie práv, ktoré sú predmetom obchodu/výmeny. Transfer, ktorý sa udeje 

prostredníctvom výmeny zahŕňa náklady, ktoré vyplývajú zo snahy oboch strán určiť 

hodnotu atribútov týchto aktív“ (North, 1990, s. 29).
36

 

North (1990) tiež pripomína, že nesmieme zabudnúť na asymetriu informácií. 

Predajca (čohokoľvek) môže mať (a väčšinou má) informácie, ktoré my ako kupujúci 

nemáme, čo však neznamená, že by sa s nimi o ne chcel podeliť. Preto musíme 

vynakladať dodatočné zdroje na získavanie informácií o tom, čo je predmetom kúpy.  

Z toho plynie, že ekonomický systém nefunguje na základe modelu ekonomickej 

rovnováhy (symetria informácií). Existujú v ňom asymetrie a preto sú vynakladané 

dodatočné náklady na dodržiavanie dohôd, ako napríklad náklady vynaložené na 

dodržiavanie vlastníckych práv v podobe ochranných známok alebo dohľad súdneho 

systému. A ako uvádza Voigt (2008) to, že existujú transakčné náklady dokazuje, že 

človek neoplýva dokonalou racionalitou, inak by mal dokonalé informácie o všetkom 

a nemusel by vynakladať žiadne dodatočné náklady v rámci obchodu. Transakčné 

náklady sú spôsobené nielen tým, ako je nastavené inštitucionálne prostredie (napr. 

určenie vlastníckych práv), ale aj správaním/jednaním jednotlivcov alebo skupín 

jednotlivcov. 

2.2. Teória vlastníckych práv 

Vlastnícke práva sú špecifickou skupinou inštitúcií a taktiež jednou z najdôležitejších. 

Majú nesmierny význam pre ekonomický rozvoj a tvoria jednu z oblastí, na ktorú sa 

NIE zameriava. V predchádzajúcej časti venovanej transakčným nákladom, sme si 

                                                           
36

North (1990) to vysvetľuje na veľmi jednoduchom príklade. Keď si kúpim pomaranče mám z nich niekoľko 

úžitkov, ako napríklad šťavu/džús, obsah vitamínu C alebo chuť. Aj keď stálo kilo povedzme iba 2 eurá, spolu 

s nimi si kupujem aj spomenuté ďalšie úžitky. Rovnaký príklad uvádza pri kúpe auta alebo služieb u doktora, alebo 

ak si najme asistenta v práci. Opäť jednoducho povedané, ak si chcem niečo kúpiť zisťujem si informácie o tom čo 

kupujem, lebo z daného predmetu či služby pre mňa budú plynúť úžitky. Nekupujem teda iba auto, iba pomaranče 

alebo služby u doktora. To znamená, že „náklady na získanie informácií pri zisťovaní úrovne jednotlivých atribútov 

každej vymieňanej jednotky zdôrazňujú náklady na tento aspekt obchodovania“ (North, 1990, s. 29). 
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transakčné náklady definovali ako výmenu/obchod s vlastníckymi právami. Rovnako 

definuje teória vlastníckych práv ekonomickú výmenu, lebo „v každej trhovej transakcii 

sú vymieňané/obchodované dva zväzky vlastníckych práv, ktoré majú prirodzene vzťah 

k fyzickým či užitým vlastnostiam vymieňaného/obchodovaného statku či služby /resp. 

peňazí ako univerzálnej obchodnej hodnoty/. Teda obchodované sú vlastne skôr 

vlastnícke práva k statkom než statky samotné...“ (Mlčoch, 1996, s. 19).  

Vlastnícke práva sa nemusia vzťahovať iba k majetku (tovarom alebo službám). 

Môžu sa tiež vzťahovať k jednotlivcovi, ktorý disponuje právami, ako napríklad 

politické alebo ľudské práva na ochranu zdravia atď. Vlastnícke práva môžu mať buď 

výlučný charakter, čo znamená, že z jeho užívania sú vylúčené ostatné subjekty. Jedná 

sa teda o súkromné vlastníctvo. Právo na jeho užívanie, výmenu a profit z daného statku 

majú iba osoby, ktorým prislúchajú vlastnícke práva na tento statok. Na druhej strane 

existujú statky, ktoré sú nevýlučné z hľadiska vlastníckych práv. Jedná sa o statky, 

z ktorých užívania nie sú ostatné subjekty vylúčené, ako napríklad v prípade využívania 

prírodných zdrojov (Mlčoch, 1996). 

Vlastnícke práva patria tiež k „spoločenským vzťahom... špecifikujú normy 

chovania ľudí voči statkom, ktoré každý účastník hospodárskeho života musí 

zachovávať v každodenných interakciách s ostatnými“ (Mlčoch, 1996, s. 19).
37

 To však 

neznamená, že každý subjekt disponuje vlastníckymi právami. Iba tie, ktoré sú na to 

oprávnené môžu uskutočňovať výmenu/obchod so statkami a teda aj s vlastníckymi 

právami. To, ktorý subjekt je oprávnený uskutočňovať výmenu/obchod určuje 

zákonodarstvo. To znamená, že inštitucionálne prostredie, v tomto prípade formálne, 

externé inštitúcie, určujú usporiadanie vlastníckych vzťahov. Štát môže v rámci svojho 

zákonodarsva prijať opatrenie, ktorým podporí alebo naopak limituje obchodovanie 

z nejakým statkom, čím zároveň zvýši alebo zníži transakčné náklady (Voigt, 2008). „Z 

predchádzajúcej argumentácie plynie, že akákoľvek zmena zákonodarstva /aj v celkom 

zdanlivo „odľahlej“ oblasti/ je s to ovplyvniť vlastnícke práva k statkom a teda aj 

obchodné relácie“ (Mlčoch, 1996, s. 20). 

Ak sa chceme podrobnejšie venovať usporiadaniu vlastníckych vzťahov, potom sa 

opäť musíme vrátiť k tomu, čo bolo už spomenuté na začiatku a síce, že inštitúcie majú 

ako hlavnú úlohu znižovať neistotu. Vlastnícke práva, ak majú tohto docieliť, musia byť 

                                                           
37„Pojem statku... je možné chápať ako akúkoľvek užitú hodnotu pre jednotlivca, ktorú považuje za potrebné 

„vlastniť“, čo sa môže týkať nie len práv v ekonomickej oblasti /majetku/, ale ľudských práv v najobecnejšom slova 

zmysle...  “ (Mlčoch, 1996, s. 19). 
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jasne špecifikované a vynútiteľné. V opačnom prípade nebudú chcieť jednotlivci 

uskutočňovať transakcie, pretože si nebudú istý výsledkom, napr. či budú dohody 

dodržané. Na to, aby bol výkon vlastníckych práv zabezpečený je potrebné splniť tri 

predpoklady. Vlastnícke práva musia byť deliteľné (umožňuje kumuláciu väčšieho 

množstva kapitálu), prevoditeľné (ovplyvnené výškou transakčných nákladov) 

a vynútiteľné (dohľad súdneho systému) (Mlčoch, 1996). 
38

 

Dobre a jasne špecifikované vlastnícke práva zvyšujú očakávania jednotlivcov, 

motivujú ich k obchodovaniu, zlepšujú efektivitu alokácie zdrojov a znižujú transakčné 

náklady spojené s obchodovaním.
39

 „Naopak každé oslabenie vlastníckych práv vedie 

k alokačnej neefektívnosti, „hranica blahobytu“ spoločnosti sa posúva dovnútra 

predchádzajúcej množiny prípustných riešení“ (Mlčoch, 1996, s. 21). Ako uvádza 

Mlčoch (1996) je viac ako pravdepodobné, že čím bude hodnota statkov vyššia, tým 

ostrejšie budú vlastnícke práva vymedzené. Na základe prístupu property rights 

vyplýva, že „hodnota statku záleží potom na úprave príslušných vlastníckych práv“ 

(Voigh, 2008, s. 43)
40

:  

1. Právo užívať (usus) 

2. Právo meniť (abusus) 

3. Právo na výnosy (straty) z užívania statku (usus fructus) 

4. Právo previesť statok (venditio) (Voigt, 2008) 

„Čím výlučnejšie (exkluzívnejšie) sú tieto práva vymedzené, tým vyššia by za inak 

rovnakých podmienok mohla byť cena dosiahnutá za statok“ (Voigh, 2008, s. 43).
41

  

Ak teda vychádzame z predpokladu, že zmena vlastníckych práv má priamy vplyv 

na hospodársku výkonnosť a alokáciu zdrojov v ekonomike, potom sa musíme bližšie 

zaoberať samotným vznikom vlastníckych práv. Pretože ak vieme určiť mechanizmus 

                                                           
38„Vlastnícke práva sú práva, ktoré si jednotlivci privlastňujú/prideľujú ich práci a tovarom a službám, ktorými 

disponujú. Privlastnenie/pridelenie je funkcia právnych noriem, organizačných foriem, vynútenia a noriem 

správania sa – teda je to inštitucionálny rámec. Pretože s akýmikoľvek vlastníckymi právami sú transakčné náklady 

pozitívne, práva nie sú nikdy perfektne stanovené a vynútené“ (North, 1990, s. 33).  
39„Ak by sme sa obrátili na teóriu ekonomickej rovnováhy, a predpokladáme, že odráža Pareto-optimálny stav 

ekonomického systému /realokáciou zdrojov vo vnútri systému nie je možné dosiahnuť vyššej hodnoty 

u akéhokoľvek statku, bez toho, aby bolo potrebné znížiť produkciu u iného statku/, potom akákoľvek zmena 

v právnom rámci ekonomického systému, znamená stratu optimality a vedie k nutnosti hľadať novú optimalitu. 

Vlastnícke práva /a nie len oni/ ovplyvňujú alokáciu zdrojov, zloženie outputu, rozdeľovanie dôchodku..“ (Mlčoch, 

1996, s. 20). 
40„Je prirodzené, že oslabenie vlastníckych práv na majetok napr. uložením zákonných reštrikcií ovplyvňuje 

očakávania vlastníka pokiaľ ide o užívanie tohto majetku, investícií do tohto majetku, jeho hodnoty a podmienok 

prevodu. Tým je ovplyvnená schopnosť vlastníka meniť jeho formu, miesto či substanciu majetku a prevádzať ho 

na iné osoby, aj výšku ceny dosiahnuteľnej z takéhoto prevodu“ (Mlčoch, 1996, s. 21).  
41„Teória vlastníckych práv potom ukazuje, že akýkoľvek statok musí byť definovaný nie len svojimi technickými 

vlastnosťami a užitými hodnotami, ale tiež množinou právnych obmedzení, ovplyvňujúce jeho užívanie a výmenu“ 

(Mlčoch, 1996, s. 20). 
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ich vzniku a fungovania, vieme určiť, s istou pravdepodobnosťou, aj ich vplyv na 

budúci rozvoj hospodárstiev – a to je asi hlavnou úlohou teórie. Ako uvádza Mlčoch 

(1996) snáď by sme potom mohli dospieť k akémusi „inštitucionálnemu inžinierstvu“ 

a tak vybudovať čo najefektívnejšie inštitucionálne prostredie, ktoré bude stimulovať 

hospodársky rast. V teórii vlastníckych práv dominujú dva hlavné teoretické prístupy: 

naivná teória a evolučná teória vzniku vlastníckych práv. 

2.2.1. Naivná teória vlastníckych práv 

Táto teória vzniku vlastníckych práv je pripisovaná Haroldovi Demsetzovi (1967). Jej 

základným predpokladom je, že vlastnícke práva sa vyvinuli ako výsledok „zmien vo 

vedomostiach, ktoré vyústili do zmien výrobných funkcií, trhovej hodnoty a snáh. Nové 

techniky, nové spôsoby robenia toho istého a robenie nových vecí – všetko vyvoláva 

škodlivé a prospešné efekty, na ktoré nebola spoločnosť prispôsobená... vznik nových 

vlastníckych práv sa uskutočnil ako reakcia na  potrebu vzájomne interagujúcich ľudí 

prispôsobiť sa novým možnostiam benefitov alebo nákladov“ (Demsetz, 1967, s. 350) 

a nejdná sa teda o politický proces vzniku vlastníckych práv, ktorý by bol vedome 

riadený napríklad štátom. Jednoducho povedané, v spoločnosti sa môže zvýšiť potreba 

internalizácie externalít, pretože staré vlastnícke práva už nezodpovedajú novej situácií 

v ekonomike.
42

  

„Internalizácia externalít sa potom vzťahuje k procesu – obvykle spojenému so 

zmenou vo vlastníckych právach – , ktorý umožňuje nesenie týchto efektov pre všetky 

interagujúce osoby. Primárnou funkciou vlastníckych práv teda je, poskytovanie 

pohnútok či motivácie k dosiahnutiu väčšej internalizácie externalít. Každý náklad či 

výnos spojený so sociálnou vzájomnou závislosťou účastníkov hospodárskeho systému 

je potenciálnou externalitou“ (Mlčoch, 1996, s. 22) a vlastnícke práva, ktoré vznikajú na 

základe internalizácie externalít vzniknú vtedy ak „zisky z internalizácie sa stanú vyššie 

ako náklady internalizácie“ (Demsetz, 1967, s. 350).  

Takže hlavným faktorom, ktorý stojí podľa Demsetza za vznikom nových 

vlastníckych práv, je zmena relatívnych cien alebo nová technológia. Avšak netvrdí, že 

                                                           
42To znamená, že externality, ktoré vznikajú ako dôsledok (ekonomickej) činnosti vplývajú na subjekty, ktoré do tejto 

činnosti neboli zahrnuté, sú zahrnuté do trhového procesu rozhodovania, napríklad tak, že v prípade nagatívnych 

externalít sa využívajú rôzne sankcie vo forme zdanenia a pod. Ako príklad negatívnej externality sa najčastejšie 

uvádza znečisťovanie životného prostredia. Jedná sa teda o politické nástroje regulácie alebo intervencie, keďže sú 

externality považované za zlyhanie trhu. Teda aj keď nie sú ostatné subjekty priamo zahrnuté do činnosti musia 

znášať dôsledky. Externality môžu aj byť pozitívne, ako napríklad prospech z verejných služieb, ktoré zabezpečuje 

štát (Demsetz, 1967; Mlčoch 1996). 
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je to výsledok „vedomého úsilia“, ale dialo sa to pomaly, najmä zmenami neformálnych 

inštitúcií „social mores“  a zmenami v zvykovom práve, ktoré mali za následok 

precedensy (Demsetz, 1967, s. 350). Ako vhodný príklad používajú Demsetz (1967), 

Voigt (2008) a Mlčoch (1996) vznik súkromného vlastníctva medzi kanadskými 

indiánmi, ktorí lovili bobry najprv pre vlastnú potrebu a ich vlastníctvo bolo 

komunálne, avšak potom vzniklo súkromné vlastníctvo lovných revírov a častí bobrej 

populácie. Jednoducho povedané, bolo to výhodnejšie z hľadiska lovu bobrov. Ak by 

tento lov ostal na komunálnej úrovni vlastníctva, potom by nebolo racionálne ich 

nadmerne loviť, aby bola populácia zachovaná, ale keďže sa už nejednalo iba o vlastnú 

spotrebu, ale aj predaj kažušín, bol logickejší prenos do súkromného vlastníctva 

a samozrejme náklady neboli vysoké (napr. vytvorenie ohrád).  

Podľa môjho názoru potom označenie „naivita“ vlastníckych práv spočíva v tom, 

že ich vznik determinujú nielen zmeny v hospodárskom živote a preto sa nedá presne 

určiť ich evolúcia, ktorú si rozoberieme v nasledujúcej časti, ale sú zavislé aj na 

spoločenskom, inštitucionálnom usporiadaní spoločností, keďže niektoré spoločnosti 

majú väčší podiel súkromného vlastníctva a niektoré štátneho. Ako uvádza Demsetz 

(1967) vznik vlastníckych práv môže vyústiť z procesu pokus a omyl. 

2.2.2. Evolučná teória vlastníckych práv 

Druhým teoretickým prístupom ku vzniku vlastníckych práv je evolučná teória, ktorá 

predpokladá spontánny vznik „zdola“, vďaka činnosti aktérov hospodárskeho života 

(Mlčoch, 1996, s. 23). V tomto prístupe sa vyvinuli dva smery vysvetľujúce vznik 

vlastníckych práv. Prvý sa odvoláva na poznatky antropológie a druhý využíva 

poznatky teórie hier.  

V prvom prípade sú väčšinou opisované primitívne formy spoločnosti, ktoré sú 

porovnávané s modernými. Pojem súkromného vlastníctva je teda vysvetľovaný 

postupnou evolučnou zmenou. Ako uvádza Mlčoch (1996) v prvotnopospolných 

spoločnostiach sa toto právo vzťahovalo na „nositeľa predmetu“ (1996, s. 24), čo sa 

neskôr spolu s trvalým usídlením ľudí prenieslo na vlastníctvo pôdy atď. Spolu s tým 

ako ľudia začali obrábať pôdu, sa postupne vyvinuli dva pojmy vlastníctva: komunálne 

a súkromné. Komunálne vlastníctvo znamená, že „komunita uznáva právo užívať 

majetok – pôdu, prírodné bohatstvo, zver a pod. všetkým svojím príslušníkom“ 

(Mlčoch, 1996, s. 24). V druhom prípade už hovoríme o výlučnom práve či vlastníctve.  
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V prípade využitia teórii hier, je potom zrejmé, že na základe opakovanej interakcie 

ľudí, ktorí napríklad žijú a pracujú na jednom vymedzenom území, vznikajú inštitúcie 

súkromného vlastníctva  (Mlčoch, 1996). To znamená, že vlastnícke práva sa vytvárajú 

ako výsledok dlhodobej opakovanej kooperácie. 

Následne „úvahy o evolúcii inštitúcie súkromného vlastníctva vedú k omnoho 

obecnejšiemu problému, totiž k optimalizácií vedenia oných „demarkačných čiar“ 

medzi chránenými sférami majetkov súkromných vlastníkov“ (Mlčoch, 1996, s. 25). 

Teda kedy sa majú statky zabezpečovať prostredníctvom trhu a kedy už v rámci firmy, 

kde sú jej hranice?
43

 Mlčoch (1996) hovorí, že takéto demarkačné línie medzi 

doménami súkromných vlastníkov sú určené na základe výnosov z rozsahu a na základe 

transakčných nákladov, „ktoré vznikajú pri vyjednávaní, monitorovaní a uplatňovaní 

politík medzi hospodárskymi partnermi“ (1996, s. 25), čo dokáže dobre analyzovať 

teória hier. 

2.3. Coaseov teorém 

V predchádzajúcich častiach práce sme sa oboznámili s významom inštitúcií, 

transakčných nákladov, externalitami a vlastníckymi právami, ktoré majú jednoznačný 

vplyv na hospodársky výkon, na alokáciu zdrojov, na transakcie a podobne. Mimo 

spomenutých teórií vzniku vlastníckych práv je nutné spomenúť a bližšie si vysvetliť 

Coaseov teorém, ktorý rozpracoval R.H. Coase vo svojej práci Federal Communication 

Commission (1959).
44

 Aj keď sú v tomto teoréme opomenuté transakčné náklady, teda 

počíta sa s tým, že sa rovnajú nule a že vlastnícke práva sú voľne prevoditeľné, má svoj 

význam pre ekonomickú analýzu práva. (Voigt, 2008)  

                                                           
43Pozn. autora: touto problematiku sme sa zaoberali v časti venovanej transakčným nákladom. 
44Pojednáva o potrebe licencií na rádiové vysielanie, ale aj o tom prečo sa stali takéto licencie dôležité – kontrola trhu 

a operácie v oblasti priemyslu. V tomto článku Coase nerieši otázku licencovania z pohľadu duševného vlastnícva, 

skôr ide o to, že sa nám autor snaží vysvetliť dôležitosť správne definovaných vlastníckych práv. V tomto článku 

Coase opisuje fungovanie a rozsah právomocí komisie, ktoré sa postupne menili a mnohými bola označovaná ako 

inštitúcia, ktorá porušuje prvý dodatok ústavy. Avšak Coase tvrdí, že jej právomoci sú dôležité z hľadiska 

definovania vlastníckych práv, bez ktorých by neregulované prostredie rádioprenosu bolo chaotické. Zároveň tvrdí, 

že nie je nutné obviňovať súkromný sektor a prostredie, v ktorom pôsobí konkurencia, z možného chaosu, nakoľko 

ten ani nemôže existovať bez jasne stanovených vlastníckych práv týkajúcich sa využívania zdrojov.  Keď sú tieto 

práva definované, niekto kto chce využívať zdroje, zaplatí majiteľovi za ich využívanie či získanie a vtedy zmizne 

chaos a aj vláda ako dozor okrem právneho systému, ktorý definuje vlastnícke práva a aplikuje sa v prípade sporov. 

Jednou z funkcií právneho systému je, že zabezpečuje jasné stanovenie práv, na základe čoho môže dôjsť k ich 

transferu alebo rekombinácii v prostredí trhu, napríklad možnosť zdieľania práv/licencie alebo ich odkup, aby sa 

mohol subjekt stať výhradným užívateľom zdroja. Preto bolo aj hlavným zámerom, v prípade regulácie rádiového 

vysielania, zabrániť vzájomnému zasahovaniu či rušeniu subjektov v prípade vysielania na jednej frekvencii. Aby 

sa takejto situácii zabránilo je potrebné definovať vlastnícke práva (Coase, 1959). 

. 
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A to z dôvodu, že „existencia vlastníckych práv je nutná, avšak ich rozdelenie medzi 

zúčastnených aktérov pre optimálnu alokáciu zdrojov nehrá úlohu, pokiaľ sa vychádza 

z toho, že transakčné náklady sa rovnajú nule“ (Voigt, 2008, s. 44). Coase použil vo 

svojej práci (1959) príklad sporu medzi cukrárom a doktorom (zubárom) Sturges vs. 

Bridgman nasledovne: 

Výhoda definovania exkluzívnych práv na využívanie nejakého zdroja, v prípade že nepoškodzuje 

ostatných, je jasná. Avšak v prípade, že ostatní sú poškodení priamo (nemá na mysli vylúčenie z trhu) je 

situácia zložitejšia. Problém vznikol v okamihu keď doktor kúpil budovu vedľa cukrára a zriadil si 

čakáreň hneď naproti cukrárni. Doktor sa potom sťažoval, že ho hluk strojov z cukrárne ruší pri práci 

a požadoval po cukrárovi, aby nepoužíval tieto stroje  (ak by kúpil nové tichšie stroje cukrárovi by vznikli 

náklady). Súd rozhodoval o tom, či doktor mal právo spôsobiť cukrárovi náklady navyše nákupom novej 

techniky, alebo presťahovaním sa do inej lokality, alebo či mal cukrár právo spôsobiť doktorovi náklady 

navyše tým, že by vykonával prax v inej časti svojej budovy, alebo by sa tiež presťahoval. Pre Coasa 

z tohto prípadu vyplýva, že ak svojimi právami niekoho poškodzujete priamo alebo nepriamo, na tom 

nezáleží dôsledky sú rovnaké – žiaden analytický rozdiel v posudzovaní oboch variant - lebo v oboch 

prípadoch je niečo odoprené druhému: buď je to zdroj alebo mód/spôsob práce. Na tomto prípade je 

zjavná reciprocita vzťahov, ktorá je mnohými ekonómami opomínaná, pretože škoda, ktorú 

A nespôsobí/odoprie B automatiky poškodí A. cieľom však je zabrániť väčším škodám. Avšak ak sú 

práva všetkých subjektov jasne definované, vyjednávanie je možné pre úpravu dohody/opatrenia 

predstavenej v právnom rozhodnutí.  

Doktor by sa zriekol svojho práva, ak by mu cukrár zaplatil sumu väčšiu ako predstavované náklady 

na zmenu miesta výkonu praxe (povedzme 200) a cukrár by bol ochotný uhradiť sumu o málo nižšiu ako 

sumu, ktorá predstavuje náklady navyše určené rozhodnutím súdu na to, aby bol doktor primätý 

k vzdaniu sa svojho práva (povedzme 100), potom môžeme usúdiť, že doktor nepôjde pod 200 a cukrár 

nepôjde nad 100. Ale predstavme si, že by cukrár vyhral prípad (čo aj mohol), potom by sa cukrár mohol 

vzdať svojho práva, ak by dostal viac ako 100 a doktor by bol ochotný zaplatiť sumu pod 200, na to aby 

sa cukrár vzdal svojho práva. Tento hypotetický príklad nám dokazuje, že jasné stanovenie práv je 

podstatné pre neskoršie vyjednávanie. Coase potom výsledok aplikuje na licencie/práva na rádiové 

vysielanie (Coase, 1959). 

Z toho vyplýva, že v reálnom svete, kde existujú pozitívne transakčné náklady a 

externality, je definovanie vlastníckych práv jedným z najdôležitejších prvkov pre 

efektívnu alokáciu zdrojov, aj keď sa nikdy nedosiahne ich maximálne efektívne 

využitie (Mlčoch, 1996, s. 27). Dôležité je, aby inštitucionálne prostredie bolo 

nastavené čo možno najefektívnejšie – „právny systém, sociálny systém a pravidlá 

zodpovednostného systému, systém ručenia /“liability“/ (Mlčoch, 1996, s. 27).  

Pri optimálnom nastavení systému, inštitúcií, je potom možné dosiahnuť 

požadovaný ekonomický rast, ktorý je spájaný nielen s dobre fungujúcimi inštitúciami, 

ale aj s technologickým pokrokom a inováciami. V tomto prípade by mali byť faktorom 

akcelerácie ekonomického rozvoja práva duševného vlastníctva, ktorým sa budeme 

venovať v nasledujúcich častiach. 
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3. Práva duševného vlastníctva a ekonomický rast 

3.1. Práva duševného vlastníctva  

V predchádzajúcej časti sme sa oboznámili s vlastníckymi právami a naznačili sme si 

ich význam pre ekonomický rast krajín. Vieme, že pokrok do značnej miery závisí na 

inováciách a nových technológiách a v dnešnej dobe informácie získavajú stále väčšiu 

dôležitosť. Spolu so zmenou technológií a novými inováciami sa podľa naivnej teórie 

vlastníckych práv menili aj vlastnícke práva. Keďže sa vo svojej práci budem snažiť 

preukázať pozitívny vplyv práv duševného vlastníctva na rozvoj partikulárneho 

združenia ekonomík, bude aj táto časť venovaná právam duševného vlastníctva (ďalej 

iba IPRs) a novej teórii rozvoja.  

Podľa správy WIPO môžeme IPRs definovať ako „výtvory mysle“, avšak podľa 

Drahosa (1999) sa dajú IPRs definovať ťažko, nakoľko väčšinou ide iba o vymenovanie 

rôznych oblastní, na ktoré sa vzťahujú. A v mnohých prípadoch spadajú do rôznych 

oblastí práva, napríklad zvykové a súkromné právo. V príklade, ktorý používa 

poukazuje aj na rôzne filozofické a právne tradície, ktoré formovali právne prostredie. 

Podľa Drahosa (1999), ak  ich chceme definovať správne, musíme sa zamerať na dva 

ukazovatele: „element vlastníctva“ a „objekt, ku ktorému sa element vlastníctva 

vzťahuje“ (Drahosa, 1999, s. 14), tu je potrebné dodať, že objekt, ku ktorému sa 

vlastníctvo vzťahuje môže byť aj nehmatateľný, niečo abstraktné, ako napríklad 

informácie, know-how, vedomosti atď., avšak nakoniec je výstup vo väčšine prípadov 

hmateteľný. Vo svojom článku ich Drahosa (1999) definuje ako právo využívať 

informácie. „Informácie sa stávajú primárnym zdrojom v modernom ekonomickom 

živote... Aj v očividne ne-informačnom odvetví, akým je poľnohospodárstvo, sa stala 

kontrola a vlastníctvo všeobecnej informácie hlavným faktorom, ktorý formuje 

štruktúru tohto odvetvia“ (Drahos, 1999, s. 14). Avšak úlohou informácií nie je iba to, 

že vytvárajú štruktúru odvetví, ale najmä to, že predstavujú ich komparatívnu výhodu 

(nie len v jednotlivých odvetviach, ale aj celých ekonomík) a tak určujú ich 

konkurencieschopnosť. 

WIPO aj WTO delia IPRs do dvoch hlavných kategórií: 

1. Priemyselné vlastníctvo – patenty na vynálezy, obchodné značky, priemyselný 

design a zemepisné označenie výrobku. Táto kategória IPRs má za úlohu 

podporovať férovú konkurenciu, ochranu spotrebiteľov, stimuláciu investícií do 
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inovácií a nových technológií, uľahčenie transferu technológie prostredníctvom 

priamych zahraničných investícií (ďalej iba FDI) 

2. Copyright a práva s tým súvisiace – literárne diela, filmy, hudba, umelecké 

diela, architektonický dizajn a ochrana umelcov (herci, hudobníci atď.), 

televízne a rozhlasové vysielanie a práva výrobcov zvukových a zvukovo-

obrazových záznamov. Táto kategória IPRs má zabezpečiť podporu a odmenu 

za kreatívnu prácu. 

IPRs prešli svojím vývojom, v globálnom meradle. Budem vychádzať z členenia, ktoré 

navrhol Drahos (1999). Ten delí vývoj IPRs do štyroch období.  

3.1.1. Teritoriálne obdobie 

Ochrana inovácií bola upravená najmä kráľovskými privilégiami. Medzi prvými bol 

takýto zákon prijatý v Benátkach v roku 1474 a garantoval ochranu vynálezov po dobu 

desiatich rokov. Hlavným zámerom nebolo ani tak ochrániť domácu výrobu (v tej dobe 

bolo napríklad sklárstvo v Benátkach na veľmi vysokej úrovni a bolo ovládané cechmi, 

ktoré vytvorili vlastný systém ochrany a v podstate sa jednalo o monopolizáciu), ale 

najmä prilákať nových vynálezcov. Tento prvý známy patentový zákon garantoval 

ochranu vynálezov aj mimo územia Benátok. Je to v podstate jasný príklad toho, že si v 

Benátkach uvedomovali dôležitosť inovácií a ich prospech pre spoločnosť 

a ekonomický rozvoj, preto potrebovali inovácie chrániť. 

Neskôr bol vo Veľkej Británii prijatý zákon, ktorý určoval štatút monopolov, 

v roku 1624 (Statute of Monopolies). Bol to zároveň prvý patentový zákon v Anglicku, 

avšak nejednalo sa o právnu doktrínu patentového práva. V podstate sa jednalo o to, že 

udeľovanie patentov malo slúžiť na ochranu inovácií a priemyselných dovetví, ktoré 

prišli s novými inváciami, aby bol podporený ekonomický rast a samostatnosť anglickej 

ekonomiky, avšak táto situácia vyústila do toho, že udeľovanie patentov bolo 

panovníkmi zneužívané a preto sa parlament snažil o obmedzenie ich právomocí pri 

udeľovaní patentov, ktoré spôsobovali neprimeranú monopolizáciu ekonomiky (až 

štrnásť rokov boli autori nových výrobkov chránení pred konkurenciou, pretože po túto 

dobu nemal nikto iný právo na výrobu alebo používanie nového vynálezu).  

Vo Francúzsku boli práva vynálezcov uznané zákonom z roku 1791. To znamená 

rok potom ako bol podobný patentový zákon prijatý v USA. V tomto období zákony na 

ochranu vynálezcov platili iba na území štátu, kde boli prijaté, teda ešte nefungovala 
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reciprocita alebo bilaterálne dohody o vzájomnom uznávaní ochrany patentov alebo 

copyright (Drahos, 1999). 

3.1.2. Medzinárodné obdobie 

Toto obdobie Drahos (1999) zaraďuje časovo na koniec 19. storočia. Nakoľko bolo 

potrebné vzájomne uznávať ochranu patentov, copyrights a obchodných značiek, začali 

sa postupne formovať bilaterálne dohody medzi krajinami. Do ruku 1883 to boli dohody 

najmä madzi európskymi krajinami. Napríklad Parížsky dohovor na ochranu 

priemyselného vlastníctva z roku 1883 alebo Bernský dohovor na ochranu literárnych 

a umeleckých diel z roku 1886, ktoré potom v nasledujúcich rokoch prešli mnohými 

úpravami. Táto potreba vznikla najmä kvôli problému free-riders.
45

 V súlade 

s prijímaním a schvaľovaním medzinárodných dohôd, ktoré formovali prostredie na 

ochranu práv duševného vlastníctva, vznikla aj medzinárodná organizácia na základe 

Parížskej a Bernskej dohody v roku 1893. Pod názvom BIRPI fungovala do roku 1967, 

kedy bola nahradená WIPO, ktorá funguje dodnes ako špecializovaná agentúra OSN od 

roku 1974.  

3.1.3. Globálne obdobie 

Drahos (1999) ho zaraďuje do 80. rokov 20. storočia. Hlavnou charakteristikou je 

multilaterálny charakter dohôd TRIPS z roku 1994. Po konci druhej svetovej vojny sa 

stále viac rozvojových krajín stávalo súčasťou Parížskej a Bernskej dohody. Z úzkeho 

klubu, ktorého členmi boli rozvinuté krajiny západného sveta, sa stala multilaterálna 

platforma, kde krajiny so zaostávajúcimi ekonomikami požadovali zmeny starých 

štruktúr. Parížska dohoda prešla úpravami v rokoch 1980, 1981, 1982, 1984. Rozvojové 

krajiny požadovali prístup k patentom a copyright (Štokholmský protokol 1967). Toto 

však bolo USA považované za free-riding a obávali sa, že odvetvia priemyslu, ktoré 

ťahali americkú ekonomiku budú ohrozené (obávali sa toho najmä lobisti z Hollywoodu 

a z farmaceutických firiem). Farmaceutické firmy, ak chceli expandovať s výrobou do 

zahraničia, museli svoje investície chrániť, preto bola ochrana IPRs spojená 

s obchodom (Drahos, 1999). „Tento krok mal dve očividné výhody. Po prvé, ak by 

mohol byť súbor štandardov duševného vlastníctva súčasťou multilaterálnej obchodnej 

                                                           
45Ako príklad Drahos (1999) uvádza vzťahy Veľkej Británie a USA, pričom USA boli iba prijímateľmi pozitívnych 

externalít a to s minimálnymi nákladmi.  
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dohody, potom by to mohlo poskytnúť týmto štandardom viac-menej globálne krytie. 

Po druhé, mechanizmy vynucovania, ktoré si vyvinuli krajiny, by mohli byť využité pri 

riešení obchodných sporov“ (Drahos, 1999, s. 21).
46

 Toto USA docieli počas 

Uruguajského kola GATT, ktoré začalo v roku 1986 v Punta del Este. IPRs sa stali 

jednou z hlavných prejednávaných záležitostí. V roku 1994 v Marrakechi bolo 

Uruguajské kolo ukončené a prinieslo so sebou dve dôležité zmeny: vznik WTO 

a dohodu TRIPS, ktorá upravovala režim IPRs a bola bez výnimky platná pre všetkých 

členov WTO.
47

  

3.1.4. Post-TRIPS 

Posledné štvrté obdobie Drahos (1999) zaraďuje do 90. rokov, kedy sa stala ochrana 

IPRs nielen súčasťou multilaterálnych dohôd, ale odrazila sa aj v regionálnych 

integračných ekonomických zoskupeniach. Zakladajúca zmluva NAFTA obsahuje vo 

svojej 17. kapitole najrozsiahlejšie opatrenia na ochranu IPRs a v podstate slúžila ako 

predloha TRIPS.  

Autor uzatvára delenie jednotlivých vývojových fáz myšlienkou, že TRIPS 

predstavujú oveľa hlbšiu problematiku, pretože by mohli v budúcnosti hrať významnú 

úlohu pri štandardizácií či „globalizácii“ noriem, ktorými sa riadi uzatváranie zmlúv 

a vlastníctva. „Ako ilustrácia tohto fenoménu je prepojenie duševného vlastníctva 

a investícií. Medzinárodné regulácie investícií sa po väčšinu dejinného vývoja 

uskutočňovali bilaterálne. Duševné vlastníctvo, ako každé iné aktívum, môže byť 

predmetom dohody. Jednou z ašpirácií Uruguajského kola GATT,... , bolo vytvoriť 

multilaterálnu dohodu o investíciách, ktoré by oslobodili obchod od reštrikcií, ktoré boli 

predmetom bilaterálnych dohôd“ (Drahos, 1999, s. 24). Avšak nakoniec zostalo pri 

dohode TRIMS, ktorá sa vzťahuje na investície súvisiace s obchodom. 

 

 

                                                           
46„V 80. rokoch USA pozmenilo niektoré obchodné zákony, aby lepšie zodpovedali situácii, kedy ochrana IPRs 

v niektorých krajinách nebola považovaná za dostatočnú.  V roku 1984 pridali dodatok k obchodnému zákonu 

z roku 1974, aby v procesnej sekcii 301 zahŕňala aj IPRs. V nasledujúcich rokoch bol tento proces pozmenený 

a sprísnený (Regular 301, Special 301 a Super 301). Posilnila sa úloha Office of the United States Trade 

Representative, ktorého úlohou bolo identifikovať „problémové“ krajiny, začať s nimi jednania o náprave a ak by 

neuspeli, tak mohli USA uvaliť sankcie“ (Drahos, 1999, s. 22). 
47„Štáty preto musia implementovať spoločné a rozšírené sady štandardov práv duševného vlastníctva, štandardy, 

ktoré sa stanú spoločnými pre stále viac štátov a to už z podstaty, že participujú v regionálnych a multilaterálnych 

obchodných režimov. Viac a viac štandardov sa pre štáty stáva povinnými ako dobrovoľnými. Štáty, napríklad, 

majú menej voľnosti pri determinovaní čo môže byť patentované a čo nemôže“ (Drahos, 1999, s.23). 
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3.2. Nová teória rastu 

Teórie ekonomického rastu sa začali formovať spolu s vývojom ekonómie ako vedy. 

Adam Smith, David Ricardo alebo Thomas Malthus patria medzi najvýznamnejších 

predstaviteľov, ktorí položili základy klasickým teóriám ekonomického rastu. Ak by 

sme chceli abstrahovať myšlienku, ktorá najlepšie vystihuje vzťah tohto prístupu 

k novým technológiám a ich vplyv na hospodársky rast, tak by sme mohli povedať, že 

je prepojená nasledovne: technologický pokrok zvýši produktivitu, populácia expanduje 

a následne sa vráti produktivita na pôvodnú úroveň (Nedomelová, 2007). To znamená, 

že rast je iba dočasný. V prípade neoklasického prístupu však bola táto predstava 

zavrhnutá. Predstavitelia tohto prístupu sa domnievali, že ak budú mať krajiny prístup 

k rovnakým technológiám, ich úrovne ekonomickej výkonnosti sa budú približovať. To 

však nebolo potvrdené v praxi (Nedomelová, 2007).  

Z akého dôvodu tomu tak je, sa pokúsila objasniť nová teória rastu. Podľa tohto 

teoretického prístupu záleží na motivácii investovať do inovácií a tá ako vieme nie je vo 

všetkých ekonomikách na rovnakej úrovni.  

Nová teória rastu sa od neoklasického prístupu odlišuje v tom, že „vidí 

technologický progres ako produkt ekonomickej aktivity“ a druhým prínosom tejto 

teórie je, že „vedomosti a technológie sú charakterizované rastúcimi výnosmi, ktoré 

riadia proces rastu“ (Cortright, 2001, s. 2).  

Nová teória rastu je považovaná za endogénnu na rozdiel od neoklasického prístupu 

a to z dôvodu, že nepovažuje technologický rozvoj za vonkajší – exogénny faktor, ktorý 

je spôsobený mimo-ekonomickými činiteľmi. Táto zmena prístupu je dôležitá z toho 

hľadiska, že vedomosti a nové technológie sú spájané s rastúcimi výnosmi a nie 

s klesajúcimi výnosmi a s nárastom medzných nákladov, tak ako je tomu v prípade 

neoklasického myslenia. Pretože potom by to naznačovalo nulový alebo prinajmenšom 

veľmi spomalený rast (Cortright, 2001). V 50. rokoch 20. storočia Robert Solov navrhol 

model, ktorý mal tento problém vyriešiť a to tak, že klesajúce výnosy naďalej platia pre 

kapitál a pracovnú silu a zároveň pridal nové technológie ako faktor, ktorý podporuje 

ekonomický rast, ale nevstupuje do inputov. „Solow model zobrazil technológiu ako 

kontinuálny, stále expandujúci súbor vedomostí, ktorý sa jednoducho stal v priebehu 

času evidentným“ (Cortright, 2001. S. 3). 

 Na rozdiel od neoklasického prístupu, nová teória rastu nepredpokladá, že by boli 

trhy natoľko silno konkurenčné, aby nesmerovali k monopolizácii, ak samozrejme vlády 
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do nich príliš nezasahujú. Nová teória rastu predpokladá monopolné trhy a preto je 

potrebná ich regulácia zo strany štátu. „IPRs, v každom prípade, dávajú tvorcovi 

monopolné právo a to spôsobuje, že cena tovaru je nad medznými nákladmi jeho 

produkcie. Spotrebiteľ stráca z dôvodu reštrikcií outputu zo strany monopolu, aby 

zdvihol ceny: to znamená, že strácajú, pretože nie je predávané dostatočné množstvo 

inovatívneho tovaru“ (Greenhalgh a Rogers, 2010, s. 3). Mohli by sme povedať, že 

neokasický prístup sa skôr spolieha na Smithovu neviditeľnú ruku trhu, avšak neuvažuje 

o neviditeľných rukách formálnych aj neformálnych inštitúcií alebo závislosti na 

predchádzajúcom vývoji (Cortright, 2001). 

Neoklasická teória jednoducho nie je schopná podať relevantnú odpoveď na 

ekonomický rast. Nová teória rastu preto lepšie zodpovedá týmto požiadavkám. 

„Súčasný prístupy k ekonomickému rozvoju podcenili relevanciu rastúcich výnosov vo 

svete biznisu. Software a internet, oba relatívne nové vynálezy, majú vysoké počiatočné 

alebo fixné náklady (náklady na výrobu prvého disku alebo prvé programovanie web 

stránky), ale veľmi nízke (skoro) nulové náklady na používanie ďalším pridaným 

zákazníkom alebo používateľom“ (Cortright, 2001, s. 4). 

Z pohľadu novej teórie rastu majú vedomosti jednu veľmi dôležitú charakteristiku – 

sú nerivalitným statkom (non-rival good). Teda v prípade rival good iba jeden človek 

môže užívať statok v daný moment a k tomu sú tieto statky charakteristické svojou 

výlučnosťou, čo nie je prípad všetkých vedomostí. Ale v prípade ekonomicky 

dôležitých statkov, môže byť aplikovaný princíp vylúčenia, napríklad v rámci ochrany 

IPRs.  

Ako uvádza Cortright (2001) problém je v tom, že nemôžeme zabrániť efektu 

spillover alebo úplnému vylúčeniu a tak je potom síce spoločenský úžitok vysoký, ale 

nižší ako investície doň. Tu potom vzniká tzv. problém čiernych pasažierov (free-

riders), preto to môže investora odradiť od investícií. Tomu sa dá zabrániť ak investora 

motivujeme k investíciám, napríklad dobrou ochranou IPRs (Greenhalgh a Rogers, 

2010). V práci Incresing returns and long-run growth (1986) Paul Romer (pokladaný za 

zakladateľa endogénnej teórie rastu) prezentuje predpoklad, že „keď jedna firma 

generuje nové vedomosti, niektoré z týchto vedomostí môžu byť prospešné pre ďalšie 

firmy... Model predpokladá nulové náklady na transfer technológií, čo je nazývané 

knowledge spillover  alebo konwledge externality“ (Greenhalgh a Rogers, 2010, s. 227). 
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Jedná sa o využívanie pozitívnych externalít (ale aj problém free-riders, ktorý 

motivoval USA k tomu, aby sa IPRs stali hlavným bodom Uruguajského kola GATT).   

Preto je prístup novej teórie rastu položený predpokladoch, že čím viac budú 

investori motivovaní k investovaniu, tým väčší bude ekonomický rast. Toto by mali 

zabezpečiť dobre fungujúce inštitúcie, čím nadväzuje tento prístup na východiská NIE 

a najmä na D.C. Northa.  

3.3. IPRs a ekonomický rast 

V predchádzajúcej časti sme si uviedli argumenty prečo je silná ochrana IPRs dôležitá. 

Aj keď môže viesť k vytváraniu monopolného vlastníctva, je viac ako pravdepodobné, 

že bez takejto ochrany by neboli investori ochotní vložiť značné finančné prostriedky do 

výskumu a tak by bol spomalený vývoj inovácií.
48

 Toto však neplatí pre všetky krajiny 

rovnako. Silná ochrana IPRs je obhajovaná najmä rozvinutými ekonomikami (USA, 

členské štáty EU), ktoré majú veľký inovatívny potenciál, zatiaľ čo menej rozvinuté 

krajiny súhlasili s podpisom TRIPS ako zárukou pre vstup na trhy 

s poľnohospodárskymi produktmi a textilom (Breitwieser a Foster, 2012).  

Dôvod pre tieto rozdiely je jasný. Krajiny s menej rozvinutými ekonomikami majú 

tendenciu imitovať nie inovovať. Preto ich v rozvoji môžu štandardy pre dodržiavanie 

IPRs brzdiť, resp. inštitúcie, ktoré existujú v týchto krajinách boli vytvorené podľa 

špecifických potrieb, tej ktorej krajiny a mimo iného zodpovedajú aj úrovni 

ekonomického rozvoja. Podľa výskumu Waltera G. Parkra a Juana C. Ginartea (2007) 

vyplýva, že krajiny, ktoré boli pôvodne závislé na imitácií a prešli k inováciám majú 

tendenciu presadzovať silnejší režim ochrany IPRs a po druhé „je potrebné pochopiť, že 

inštitúcie nie sú tvorené vo vákuu. Inštitúcie, ako režim ochrany duševného vlastníctva, 

sú nákladné na vytvorenie a udržiavanie. Ich vznik závisí na tom či sú podnety správne 

– teda či benefity prevažujú náklady. V tomto prípade, návraty do režimu IPRs sú o to 

vyššie, čím väčšia je intenzita (inovatívnej) R&D aktivity“ (Parker a Ginartea, 2007, s. 

60). Záver výskumu hovorí jasne. „Od menej rozvinutých krajín sa očakáva, že budú 

spolupracovať pri tvorbe silnejšej úrovne ochrany IPRs bez ohľadu na to, či majú 

vlastný záujem na budovaní potrebných inštitúcií. Značná výskumná základňa v týchto 

krajinách pomáha generovať záujem na poskytovaní IPRs ochrany. Imitácia preto 

                                                           
48V prípade monopolizácie je mnohými autormi navrhované riešenie dočasného poskytnutia patentového práva. „Iba 

do tej doby, kým benefity presahujú náklady“ (Breitwieser a Foster, 2012, s. 21). 
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poškodzuje nie len zahraničných tvorcov, ale aj domácich“ (Parker a Ginartea, 2007, s. 

60). Preto je potrebné, aby vyspelé krajiny podporovali etablovanie výskumu 

v ostatných (menej rozvinutých) krajinách a to za protihodnotu silného režimu ochrany 

IPRs. Napríklad FDI tvoria výborný kanál prenosu nových technológií a vedomostí do 

krajín, ktoré nimi nedisponujú a tvoria jednoznačný benefit pre ekonomiku cieľovej 

krajiny. „FDI majú dôležitú väzbu s ekonomickým rastom a to z dôvodu, že ich 

zámerom je vytvoriť novú produktívnu kapacitu a v mnohých prípadoch je táto kapacita 

určená na export“ (Greenhalgh a Rogers, 2010, s. 244). Greenhalgh a Rogers (2010) 

teda dávajú do súvisu fenomén globalizácie s väčšou liberalizáciou medzinárodných 

trhov, čo následne zvyšuje export, GDP a finančné toky (FDI) a výsledkom je, že 

krajiny sú vystavené väčšiemu konkurenčnému tlaku a aby takémuto tlaku odolali 

musia si vytvoriť svoju komparatívnu výhodu. Keďže v dnešnej spoločnosti je 

ekonomika založená na vedomostiach a ovládaní nových technológií a nemusíme asi ani 

predpokladať iný vývoj v budúcnosti, je vysoko pravdepodobné, že komparatívna 

výhoda bude ležať v inováciách a tie ako vieme potrebujú ochranu, aspoň na určité 

časové obdobie. 

 V nasledujúcej prípadovej štúdii sa budem venovať integračnému združeniu 

NAFTA, ktoré sa vyznačuje zatiaľ najsilnejšou ochranou IPRs. Z dôvodu prítomnosti 

dvoch vysoko vyvinutých ekonomík a jednej zaostávajúcej vo výskume a inováciách, 

bude zaujímavé sledovať napríklad transfer technológií prostredníctvom vzájomného 

obchodu, FDI a udeľovania patentov a licencií a rozvoj R&D. 
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4. PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – NAFTA 

V predchádzajúcej teoreticko-metodologickej časti sme si predstavili prístup novej 

teórie rastu, ktorá považuje inovácie a technológie za motor ekonomického rozvoja. 

Rovnako sme si ukázali ako inštitúcie môžu ovplyvniť ekonomický rast, resp. 

motivovať alebo odradiť ekonomické subjekty od investovania finančných prostriedkov 

a to optimálnym nastavením vlastníckych práv, alebo vplývaním na výšku transakčných 

nákladov. Taktiež sme si charakterizovali vedomosti a informácie ako nevylúčitelné 

statky, čo však neplatí v prípade, že sú chránené patentom alebo iným režimom IPRs.
49

 

To ako sú definované IPRs určuje 17. kapitola NAFTA. Na jej základe je aj určené 

ako budú IPRs vynucované. Avšak „IPRs neprispejú k rastu iba tým, že budú 

kodifikované v zákonoch. Naopak, urobia tak, ak umožnia viac investičných aktivít, 

najmä do vedy a výskumu. Investície do hmotného a nehmotného kapitálu naopak 

stimulujú dlhodobý rast“ (Park a Ginarte, 2007, s. 52). IPRs nie sú jediným faktorom, 

ktorý stimuluje ekonomický rast, avšak môžu k nemu jednak prispievať a to tak, že 

stimulujú investície napríklad do R&D, alebo na druhej strane môžu ekonomický rast aj 

brzdiť, ak by prispeli k monopolizácií na trhu a to napríklad tak, že firma odmietne 

udeliť licencie na výrobu iným subjektom alebo je inovácia dlhodobo chránená 

(napríklad patentovým právom) bez možnosti odhalenia a využívania informácií, na 

základe ktorých iné subjekty môžu vyvíjať nové inovácie. 

Hlavnou úlohou IPRs nie je iba ochrana firiem a inovácií, ale najmä šírenie 

technológií a vedomostí. Takéto šírenie sa deje podľa Keitha E. Maskusa (2000) troma 

cestami: prostredníctvom FDI, medzinárodného obchodu s tovarmi a udeľovaním 

licencií. Aj Walter G. Parker (2007) identifikuje tieto kanály ako najdôležitejšie 

a pridáva aj patentový systém. Výpočet môžeme doplniť potrebou R&D, ktorý 

Greenhalgh a Rogers (2010) identifikujú ako dominantný faktor pre šírenie a rozvoj 

inovácií, v ktorom kolaborujú univerzity, vláda a súkromný sektor. Rovnako Park 

a Ginarte (2007) vo svojej práci preukazujú nepriamy dopad IPRs na vstupy ako R&D 

a fyzický kapitál a tak preukazujú pozitívny vplyv na ekonomický rast.  

                                                           
49Tu vzniká podľa môjho názoru oprávnená obava zo vzniku monopolov, no na druhej strane musia byť vlastnícke 

práva chránené. Jednou z úloh IPRs je nájsť jemnú rovnováhu medzi ochranou inovácií a teda podnetov k nim 

a zároveň zabrániť monopolizácií. „Na to, aby bol ľuďom poskytnutý podnet k produkovaniu spoločensky 

potrebných nových inovácií, IPRs umožňujú tvorcovi non-rival tovarov privlastniť si výnosy z inovácií. Ale keďže 

IPRs robia z non-rival tovarov vylúčitelné, spôsobuje to neefektivitu, pretože ceny tovarov budú nad úrovňou 

medzných nákladov ich produkcie“ (Greenhalgh a Rogers, 2010, s. 27).  
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V nasledujúcich častiach sa pozrieme na inštitucionálne zabezpečenie IPRs (v 17. 

kapitole NAFTA a v jednotlivých členských krajinách) a na to, ako pomáhajú transferu 

inovácií a technológií, ktoré prispievajú k rozvoju ekonomík NAFTA. FDI, patenty 

alebo udeľovanie licencií, obchod a R&D predstavujú cesty, ktorými sú šírené 

technológie a sú vitálnymi zložkami ekonomického rozvoja a rastu. Avšak tieto 

katalyzátory rozvoja musia byť chránené a jedným z prostriedkov ich podpory je 

ochrana IPRs. 

4.1. Zakladajúca umluva NAFTA. 17. kapitola: duševné vlastníctvo 

V platnosť vstúpila v januári 1994 a vytvorila integračné zoskupenie medzi USA, 

Kanadou a Mexikom. Plná implementácia záväzkov bola dosiahnutá v roku 2008 

odstránením posledných tarifných obmedzení v oblasti poľnohospodárstva (Anderson, 

2008). Jej výsledkom je okrem iného zníženie tarifných prekážok medzi členmi, 

liberalizácia zahraničných investícií a najmä zakotvila ochranu a vynucovanie práv 

duševného vlastníctva.
50

  

Dôvod prečo tvoria IPRs jednu z kapitol dohody je jednak to, že bez ich ochrany by 

nebolo možné uskutočňovať plnohodnotný režim voľného obchodu a jednak preto, že to 

bolo najmä v záujme USA, ktoré naliehali aj na prijatie TRIPS v rámci GATT. Oba 

dokumenty boli vyjednávané v rovnakom čase a rovnakými ľuďmi. V priebehu konania 

Uruguajského kola GATT nebolo celkom jasné, či bude vôbec niekedy zavŕšené, takže 

bolo nesmierne dôležité a to najmä pre USA, aby IPRs boli súčasťou TRIPS aj NAFTA. 

Popovich (1997) tiež spomína veľmi silný lobbying zo strany farmaceutických firiem 

a spoločností, ktoré sú držiteľmi autorských práv. V ostatných ustanoveniach sa však 

NAFTA veľmi neodlišuje od iných dohôd upravujúcich režim IPRs. 

V článku 1721 sú definované IPRs ako „copyright a práva s nimi súvisiace, 

obchodné značky, patentové právo, práva na ochranu schém a dizajnu integrovaných 

polovodičových obvodov, obchodné tajomstvo, práva šľachtiteľov rastlín, priemyselný 

dizajn a zemepisné označenie výrobku“ (Art. 1721).  

V článku 1701 je definovaná povaha a rozsah povinností všetkých zmluvných strán 

a to tak, že ich zaväzuje k zabezpečeniu ochrany IPRs tak, aby takéto opatrenia zároveň 

                                                           
50„Pri špecifikovaní formálnych práv a rozsahu ochrany, všeobecný prístup je začať s dohodou s najvyššou úrovňou 

multilaterálnych práv a na základe tejto platformy pridať ďalšie práva (takzvané „Bern-plus“ právny režim, ako 

napríklad v prípade copyright). Ďalšie podstatné práva a detailný postup pri vynucovaní právnych ustanovení sú 

korunnými šperkmi NAFTA IPRs ustanovení“ (Schrader, 1994, s. 1). 
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nepredstavovali prekážku v obchode.
51

 Zároveň sa strany zaväzujú nielen k zmluve 

o vytvorení NAFTA, ale aj k Ženevskej dohode z roku 1971 o ochrane výrobcov 

zvukových záznamov, k Parížskej dohode na ochranu priemyselného vlastníctva z roku 

1967, k Bernskej dohode z roku 1967 na ochranu literárnych a a umeleckých diel a 

k UPOV dohode z 1978 a 1991, ktorá chráni nové druhy rastlín.
52

  

V článku 1702 sa ponecháva členom priestor pre prísnejšiu ochranu IPRs, avšak iba 

ak by nebola v rozpore s dohodou a zároveň v článku 1703 stanovuje, že „žiadna zo 

strán nemôže garantovať väčšiu ochranu práv duševného vlastníctva svojím obyvateľom 

ako ostatným členom NAFTA“ (Terry, Ederer a Orange, 2005, s. 2).
53

  

V článkoch 1705 až 1713 sa pojednáva o jednotlivých IPRs, od copyright až po 

priemyselný dizajn a upravujú ich používanie a nakladanie s nimi. V časti venovanej 

copyright (článok 1705) a obchodným značkám sa ustanovuje taktiež to, že tvorcovia či 

už zvukových záznamov alebo software môžu odmietnuť poskytnutie práv iným 

užívateľom. V prípade obchodných značiek v článku 1708 je zamietnutá aj možnosť 

vytvorenia značky podobnej už existujúcej. Článok 1709 sa venuje patentom.
54

 

V článku 1711 je jasne definované, že obchodné tajomstvo musí byť chránené a to 

z dôvodu, že „informácia má alebo môže mať obchodné využitie“ (Art. 1711).
55

 

                                                           
51„Obchod bude potláčaný ak právny systém krajiny neochraňuje duševné vlastníctvo ich obchodných partnerov, ale 

nadmerné vynucovanie práv duševného vlastníctva môže tiež spomaliť obchod a to tak, že vystaví importérov 

konkurenčnému znevýhodneniu“ (Terry, Ederer a Orange, 2005, s. 1). 
52„Členovia NAFTA sú viazaný štyrmi multilaterálnymi dohodami o ochrane duševného vlastníctva, ktoré vytvárajú 

základ pre ich ochranu, okrem Mexika, ktoré nie je viazané ani dohodou UPOV z roku 1978 ani z roku 1991 

a Kanada nie je viazaná dohodou na ochranu zvukových záznamov. Podľa dodatku 1701.3 musí konať v zhode 

s aspoň jednou z dohôd UPOV z roku 1978 alebo 1991 tak rýchlo ako to bude možné, nie však dlhšie ako dva roky 

od podpísania dohody...  Aj keď sú všetci členovia NAFTA viazaný dohodou z Bernu, ktorá slúži ako základná 

dohoda pre ochranu copyright, USA majú umožnenú výnimku s ohľadom na ochranu morálnych práv. Na základe 

dodatku 1701.3, dohoda NAFTA nepripisuje žiadne práva a neuvaľuje žiadne povinnosti na USA s ohľadom na 

aplikáciu článku 6 bis bernskej dohody, ktorá ustanovuje povinnosť ochrany autorom proti škodám voči ich 

autorskému právu a bezúhonnosti“ (Schrader, 1994, s. 2) 
53Dohoda teda stanovuje minimálne štandardy pre ochranu IPRs. V článku 1704 sa každému členovi ponecháva 

priestor pre vlastné špecifikovanie procesu udeľovania licencií a taktiež pre definovanie podmienok, za ktorých by 

mohlo dôjsť k ich porušeniu. Opäť ak to nie je v rozpore s dohodou. „Princíp národného zaobchádzania je najlepšie 

pochopiteľný v porovnaní s princípom materiálnej reciprocity. Medzinárodné dohody vzťahujúce sa k duševnému 

vlastníctvu sú väčšinou založené na jednom z týchto princípov. Princíp národného zaobchádzania znamená, že 

ochrana musí byť v súlade s ochranou inej krajiny bez národnej diskriminácie. Krajina A súhlasí s ochranou 

produktov krajiny B na rovnakých základoch ako krajina A ochraňuje svojich štítnych príslušníkov. Ak dohoda 

povoľuje princíp materiálnej reciprocity, krajina A súhlasí s rovnakou ochranou akú krajina B poskytuje krajine A. 

NAFTA vyžaduje princíp národného zaobchádzania. Výnimka môže byť udelená umelcom sekundárne 

využívajúcim zvukové nahrávky“ (Schrader, 1994, s. 1). 
54Krajiny môžu z patentového práva vylúčiť všetky inovácie, ktoré „sú nevyhnutné na ochranu verejného poriadku, 

morálky, vrátane ochrany života a zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín alebo na zabránenie vážneho poškodenia 

prírody a životného prostredia, za predpokladu, že vylúčenie nie je založené iba na základe toho, že zmluvná strana 

zakazuje komerčné využívanie predmetu patentového práva na svojom území“ (Art 1709 (2)). 
55Pozn. autora: tak ako bolo uvedené v teoreticko-metodologickej časti práce, z bežne verejného statku, akým sú 

informácie a vedomosti s nevylúčitelným charakterom, sa stáva v podstate súkromné vlastníctvo s obmedzeným 

prístupom ostatným, je teda statkom neverejným. Preto dohoda určuje poskytnutie právnej ochrany tým, ktorí 

takýmito informáciami disponujú. 
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Článok 1712 upravuje postup v prípade porušenia zemepisného označenia pôvodu 

výrobku a síce, že zmluvné strany musia zabrániť zavádzajúcemu zemepisnému 

označeniu výrobku, teda ak je preukázané, že sa označenie v skutočnosti nezhoduje 

s krajinou pôvodu a musia zabrániť vzniku nekalej konkurencie podľa článku 10bis 

Parížskej dohody z roku 1967.
56

 Ďalej nadväzuje tento článok na obchodné značky a ich 

registráciu.  

Priemyselný dizajn je predmetom článku 1713 a definuje minimálnu dobu ochrany 

na desať rokov, čo je rovnaké časové obdobie ako stanovuje TRIPS.
57

 Taktiež 

ustanovuje, že členské štáty môžu udeliť obmedzenú výnimku z ochrany priemyselných 

vzorov, samozrejme za predpokladu, že to nijako neobmedzuje majiteľa vzoru alebo ich 

bežné využívanie.  

Ako uvádzajú Terry, Ederer a Orange (2005) ochrana IPRs v rámci NAFTA sa 

riadi troma základnými krokmi:  

1. Určenie minimálnych štandardov ochrany IPRs 

2. Efektívne vynucovanie dodržiavania ochrany IPRs  

3. Ustanovuje proces pre prípad urovnávania sporov ohľadom IPRs 

4.1.1. Vynútenie dodržiavania práv duševného vlastníctva a urovnávanie 

sporov 

Prvému bodu sme sa venovali v predchádzajúcej časti. Články 1714 až 1720 sa venujú 

vynucovaniu a presadzovaniu IPRs. Pre prípad efektívneho vynucovania dodržiavania 

ochrany IPRs sa zmluvné strany podľa článku 1714 zaväzujú, že všetky opatrenia 

potrebné na vykonanie druhého bodu budú implementované do štátnych právnych 

systémov. Takéto kroky zahŕňajú aj urýchlené nápravné opatrenia a opäť je uvedená 

                                                           
56„Článok 10bis, Nekalá súťaž: (1) Únijné krajiny sú povinné zabezpečiť príslušníkom Únie účinnú ochranu proti 

nekalej súťaži.  (2) Nekalou súťažou je každá súťažná činnosť, ktorá odporuje poctivým zvyklostiam v priemysle 

alebo obchode.  (3) Musia sa najmä zakázať:  1. akékoľvek činy, ktoré by mohli akokoľvek spôsobiť zámenu s 

podnikom, výrobkami alebo s priemyslovou alebo obchodnou činnosťou súťažiteľa;  2. falošné údaje pri 

vykonávaní obchodu, ktoré by mohli poškodiť dobrú povesť podniku, výrobkov alebo priemyslovej alebo 

obchodnej činnosti súťažiteľa;  3. údaje alebo tvrdenia, ktorých používanie pri prevádzke obchodu by mohlo 

uvádzať verejnosť do omylu o vlastnosti, spôsobe výroby, charakteristike, spôsobilosti na použitie alebo o 

množstve tovaru“ (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej Republiky). 
57Napríklad v EU sú IPRs chránené jednak právom EU a jednak právom národným, v jednotlivých členských štátoch 

EU. „Dizajn, ktorý spĺňa požiadavky podľa oddielu 1, je chránený nezapísaným dizajnom spoločenstva počas 

obdobia troch rokov odo dňa, kedy sa dizajn po prvý raz sprístupnil verejnosti v rámci spoločenstva. Po zápise 

úradom dizajn, ktorý spĺňa požiadavky podľa oddielu 1, sa chráni zapísaným dizajnom spoločenstva počas obdobia 

piatich rokov odo dňa podania prihlášky. Majiteľ práva môže predĺžiť trvanie ochrany na jedno alebo viacero 

období piatich rokov až do celkového obdobia 25 rokov odo dňa podania prihlášky“ (RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

NARIADENIE RADY (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva, č.11 Začiatok a doba trvania 

ochrany nezapísaného dizajnu spoločenstva, č.12 Začiatok a doba trvania ochrany zapísaného dizajnu 

spoločenstva). 
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nutnosť formulovať tieto opatrenia tak, aby nevytvárali prekážku obchodu, ale aby 

zároveň dohliadali na dodržiavanie pravidiel. Teda ako z dohody vyplýva ochrana IPRs 

sa ponecháva na zodpovednosť jednotlivým stranám dohody. Uplatňuje sa tu už 

spomenutý princíp národného zaobchádzania. „Popri všetkom, v posledných rokoch 

v niektorých krajinách, v oblasti copyright, objavujú tendencie racionalizovať alebo 

odôvodniť odklon od národného zaobchádzania pri vytváraní nových práv. USA rázne 

odmietli takýto prístup, avšak s obmedzeným úspechom. Preto NAFTA predstavuje 

jeden z najväčších úspechov“ (Schrader, 1994, s. 3). 

Dohoda však nezaväzuje strany k tomu, aby vytvorili nový justičný systém na 

ochranu IPRs odlišný od toho, ktorý je v krajine na takéto účely zavedený. V podstate 

ide o postupnú štandardizáciu ochrany IPRs medzi členmi dohody a predpokladalo sa, 

že v budúcnosti k tejto dohode pristúpia aj iné krajiny západnej hemisféry (Popovich, 

1997). V prípade vzťahov USA a Kanady sa nejedná o značné zmeny alebo úpravy 

v legislatíve, keďže silná ochrana IPRs bola v týchto členských krajinách zavedená už 

pred vznikom NAFTA, avšak inak je tomu v prípade Mexika, ktoré podsúpilo 

legislatívne zmeny k silnejšej ochrane IPRs a napríklad kriminalizovalo niektoré oblasti 

porušovania IPRs a taktiež podstúpilo kroky k užšej spolupráci s americkou stranou na 

zadržiavanie ilegálneho tovaru. V Mexiku bolo potrebné učiniť viacero zmien a to 

z dôvodu ilegálnej činnosti v oblasti porušovania IPRs, ktorá je omnoho závažnejšia ako 

v Kanade alebo USA, aj keď ani tu sa takýmto prípadom určite nevyhneme. Ak chcelo 

Mexiko posilniť obchodné vzťahy s oboma partnermi muselo prijať opatrenia v oblasti 

ochrany IPRs. Inak sa dá predpokladať, že by zahraničné obchodné subjekty neboli 

ochotné investovať značné finančné prostriedky do odvetví, ktoré sú závislé na ochrane 

IPRs.
58

  

Článok 1715 ďalej špecifikuje procedurálne a nápravné opatrenia, ako napríklad 

zabezpečenie eliminovania zbytočných prieťahov v konaní, alebo aby bolo zabezpečené 

právo strán sporu na zastupovanie obhajcom, či dodržanie práv na ochranu dôverných 

informácií a podobne (Art. 1715). 

V prípade presadzovania IPRs NAFTA ďalej stanovuje, že „každá krajina zavedie 

trestné konanie a sankcie v prípade úmyselného falšovania obchodných známok alebo 

                                                           
58Pozn. autora: tejto téme sa budem venovať v ďalšej časti. 
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porušovania copyright v obchodnej oblasti, s trestami, ktoré zahŕňajú peňažné pokuty 

alebo trest odňatia slobody“ (Terry, Erder a Orange, 2005, s. 2).
59

  

Článok 1716 sa venuje predbežným opatreniam. Každá strana by mala zabezpečiť, 

aby jej súdne orgány mali právomoc nariadiť okamžité a účinné predbežné opatrenia na 

zabránenie porušenia práv duševného vlastníctva a síce zabránení vstupu tovaru, ktorý 

tieto práva porušuje a súdne orgány by mali zabezpečiť dôkazové materiály. Teda 

článok 1716 definuje právomoci súdnych orgánov vo vzťahu k držiteľom práv IPRs. 

Ďalší bod článku 1717 uvádza, že každá strana by mala zabezpečiť postih v podobe 

trestného stíhania alebo uvalenia sankcií aspoň v prípadoch úmyselného falšovania 

ochranných známok alebo porušenia autorských práv v obchodnej oblasti.  

V článku 1718 sú definované postupy v prípade colnej kontroly na hraniciach 

medzi krajinami, kedy dôjde k pokusu o prepašovanie nezákonného tovaru, ktorý je 

zaistený colnou správou. „Orgány členských štátov majú právomoc zadržať nelegálny 

tovar a tak zabrániť jeho úniku do obehu, rovnako aj držitelia IPRs práv majú nárok na 

podanie žiadosti na zabránenie vniknutiu nelegálneho tovaru do obehu“ (Terry, Erder a 

Orange, 2005, s. 2). 

V článku 1719 je stanovené, že si strany budú navzájom poskytovať technickú 

podporu a jednotlivé orgány budú spolupracovať pri zabezpečovaní ochrany IPRs a 

posledný článok 1720 sa vzťahuje na existujúci predmet dohody a určuje platnosť 

dohody. Prílohy odkazujú najmä k povinnosti Mexika v čo možno najkratšej dobe 

                                                           

59V prípade účinného presadzovania ochrany IPRs bolo Mexiko neraz kritizované, aj keď boli prijaté legislatívne 

opatrenia s prísnymi postihmi pri porušovaní IPRs, problémom ostáva ich nedostatočné presadzovanie v praxi a 

nevyriešil sa tým ani problém nedostatku profesionálneho personálu, korupcie a koordinovania činnosti medzi 

jednotlivými orgánmi. Dalo by sa povedať, že v Mexiku sú prijaté dobré zákony na ochranu IPRs, avšak chýba vôla 

na ich presadzovanie. Naopak Haskins (2006) tvrdí, že nedostatočné presadzovanie IPRs v Mexiku je spôsobené 

jednak ekonomickou transformáciou a tým, že ochrana IPRs (najmä copyright) je pre mexický právny systém 

pomerne nová a ako tvrdí „pred rokom 1990 Mexiko nedisponovalo detailným moderným systémom na ochranu 

autorských práv. Potom reakciou na dôležité globálne ekonomické zmeny, Mexiko začalo presadzovať extenzívnu 

legislatívu na ochranu autorských práv a Mexiko podstúpilo značné zmeny v legislatíve o autorských právach 

v dôsledku vzniku NAFTA“ (Haskins, 2006, s. 1126 a s. 1143). V prípade Kanady predmetom kritiky je „rozhranie 

medzi trestným a civilným vymáhaním, čo musí byť tiež brané do úvahy. Inými slovami, ktoré aktivity majú byť 

posúdené ako trestný čin, kvázi trestný čin alebo správne delikty a ktoré by mali byť ponechané na riešenie 

držiteľom práv duševného vlastníctva?“ (Canadian Anti-counterfeiting Network, 2006, s. 21). Pri vymáhaní IPRs 

v Kanade je problém prekrývania trestného zákonníka a občianskeho a neefektivita občianskoprávneho konania. 

Efekt odstrašenia nie je podľa správy Canadian Anti-counterfeiting Network (2006) taktiež dostačujúci. Ako 

príklad uvádzajú prípad R. v. AFC Soccer (2002), kedy došlo k obžalobe na základe porušenia 42 sekcie zákona 

o ochrane autorských práv, k zisku z predaja pirátskeho tovaru približne vo výške 180 000 CAD, avšak nakoniec 

bola súdom udelená pokuta iba vo výške 45 000 CAD. V prípade USA nesmieme zabudnúť na to, že obe dohody 

NAFTA aj TRIPS sú výsledkom najmä amerických snáh o presadenie prísnejšej kontroly IPRs a nebolo tomu inak 

ani v prípade ACTA, ktorá sa však skončila neúspechom a mala vytvoriť podmienky pre prísnejšiu kontrolu 

a vymáhanie IPRs. Síce nemôžeme povedať, že by v USA neexistovali problémy s pirátstvom a porušovaním IPRs, 

avšak kontrola zo strany vládnych agentúr je veľmi efektívna v rámci USA. Čo však spôsobuje problémy je 

ochrana amerických IPRs v zahraničí, kde USA zvádza neustály boj najmä s Čínou. 
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dostáť záväzkom, ktoré vyplývajú zo zmluvy, ako napríklad 1701.3 sa týka dohody 

UPOV, ktorej Mexiko členom nebolo a má tak učiniť čo najskôr alebo dodatok 1718.9, 

ktorý sa týka ochrany na hraniciach. 

V 17. kapitole nie je určená žiadna procedúra alebo postup v prípadoch súdnych 

sporov medzi členmi alebo členskými krajinami a súkromnými subjektmi. Tieto 

pravidlá sú definované v kapitole 11., ktorá sa venuje investíciám, službám a súvisiacim 

otázkam. Kapitola 19. umožňuje súkromným investorom vznášať nároky voči členom 

NAFTA a medzi členmi navzájom a kapitola 20., ktorá určuje inštitucionálne opatrenia 

a postupy riešenia sporov. 

„Avšak, ustanovenia kapitoly 11. sa nevzťahujú na celú 17. kapitolu. Ak chce 

držiteľ práva preukázať, že členský štát porušil práva, musia to byť ustanovenia 

uvedené v kapitole 11., ako napríklad diskriminácia, neférové alebo nespravodlivé 

zaobchádzanie v rozpore s medzinárodným právom, alebo vyvlastnenie bez 

kompenzácie“ (Terry, Erder a Orange, 2005, s. 2). Môžeme teda súhlasiť s názormi, 

ktoré ako jedno z hlavných pozitív NAFTA uvádzajú vytvorenie systému riešenia 

sporov, postavenom na základe dohody o voľnom obchode medzi USA a Kanadou 

z roku 1989.  

Spory sú riešené jednak v rámci členských krajín a ich súdnym systémom a v rámci 

inštitúcií vytvorených dohodou NAFTA. FTC sa venuje najmä sporom, ktoré sa týkajú 

interpretácie dohody alebo jej implementácie. V prípade, že sa takéto spory vyskytnú, 

pristúpi sa najprv ku konzultáciám a ak sa spor nevyrieši je zvolaná FTC, ktorá sa 

skladá z ministrov obchodu všetkých členov. Ako konečné riešenie môže byť zvolaný 

panel piatich arbitrov, ktorých závery sú zverejnené a očakáva sa, že sa na ich základe 

spor urovná, ak však ani v tomto prípade nie je ochotná jedna zo strán (porušovateľ) 

urovnať spor, potom je sťažujúca sa strana oprávnená vyvodiť voči porušovateľovi 

dôsledky v podobe oklieštenia benefitov, ktoré pre porušovateľa z dohody NAFTA 

vyplývajú. V prípade porušenia ustanovení kapitoly 11., ktoré sa týkajú investícií, sú 

výsledky arbitráže záväzné a môžu z nich vyplývať finančné sankcie. Rovnako to platí 

pre spory v oblasti antidumpingu a vyrovnávacích ciel. V tomto prípade sa prešetrujú 

správne orgány, ktorých povinnosťou je implementácia antidumpingových zákonov 

a zákonov o vyrovnávacích clách a tieto rozhodnutia sú taktiež záväzné a správne 

orgány ich dostanú na opätovné posúdenie (Foreign Affairs, Trade and Development 

Canada, 13.11.2012).  
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Po prijatí dohody NAFTA a TRIPS boli vo všetkých členských štátoch NAFTA zákony 

upravujúce IPRs podrobené revízií poprípade boli prijaté nové. Najviac zmien 

podstúpilo Mexiko v porovnaní s USA a Kanadou, kde boli zmeny iba minimálne. 

V nasledujúcich častiach sa budem venovať jednotlivým členský štátom NAFTA, ich 

legislatívnym zmenám, úpravám a ich vplyvu na ekonomický rozvoj jednotlivých 

členských štátov NAFTA. 

4.2. Mexiko 

4.2.1. Inštitucionálne prostredie a legislatívne zmeny IPRs 

Mexiko je zvláštny prípad najmä v tom, že je v integračnom združení s krajinami, ktoré 

dosahujú vyššiu ekonomickú výkonnosť a úroveň zdrojov vynaložených na R&D 

dosahuje vyššiu úroveň v porovnaní s Mexikom. Avšak snahou Mexika je už od 

deväťdesiatych rokov znižovať rozdiely a približovať sa svojím severným partnerom, 

ktorých obchodné styky majú dlhodobú tradíciu. Jednou zo zásadných zmien je aj 

úprava inštitucionálneho prostredia, v tomto prípade formálnych inštitúcií.  Mexiko 

patrí medzi krajiny, kde sú IPRs všeobecne rešpektované a právne upravené. 

Inštitucionálne prostredie v Mexiku nie je určite optimálne nastavené, avšak ako 

vyplýva zo správy Economist Intelligence Unit z roku 2010, vývoj v oblasti IPRs 

naznačuje, že pomáha vytvárať stabilnú základňu pre príliv FDI.  

Avšak na adekvátnosť nastavenia inštitucionálneho prostredia neexistujú iba 

pozitíve názory. Ako uvádza napríklad Kenneth C. Shadlen (2009) vo svojom článku 

Intellectual Property for Development in Mexico „hlavným problémom Mexika nie je 

NAFTA, ale to akým spôsobom mexická vláda adaptovala pravidlá ochrany IPRs, ktoré 

presahujú rámec dohody. To spôsobuje, že inovácie sú omnoho zložitejšie šírené 

a široko využívané v krajine... Hlavným problémom mexického režimu IPRs je, že je 

pripravený na podporu inovácií a komercializácie nových vedomostí, akoby krajina bola 

omnoho viac vyvinutá a preto schopná generovať a absorbovať vynálezy veľmi rýchlo“ 

(Shadlen, 2009, s. 53). Podľa Kennetha C. Shadlena (2009) sa preto buď musí krajina aj 

naďalej zameriavať na „dobiehanie“ v oblasti výdavkov na R&D a rozvoja inovatívnych 

odvetví alebo je potrebné upraviť zákony IPRs tak, aby zodpovedali reálnemu stavu 

ekonomiky.
60

  

                                                           
60V rámci legislatívnych zmien bolo dosiahnutých mnohých pozitívnych výsledkov, ale aj negatívnych. Za negatívnu 

legislatívnu zmenu Kenneth C. Shadlen (2009) označuje zmeny v patentovom zákone, ktoré podľa neho 
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Podľa Kennetha C. Shadlena (2009) je hlavnou úlohou IPRs režimu produkovať 

inovácie, z ktorých potom ekonomika ťaží a druhou úlohou je posilniť šírenie 

vedomostí. Dôvod prečo Shadlen považuje zmeny v patentovom zákone za nevhodné je, 

že celkový počet prihlásených patentov mexickými firmami/rezidentmi narástol iba 

o 4% od roku 1991 do 2005. Avšak počet patentov prihlásených nerezidentmi vzrástol z 

4 707 na 13 852 v rovnakom časovom období. Rovnako narástoli aj licenčné poplatky 

o 109% v období od 1991 do 2004. Z týchto údajov potom preňho vyplýva že „že nový 

systém IP nastavil stimuly, ktoré Mexickým aktérom dávajú minimálnu schopnosť 

využívať (inovácie) a súčasne zvýšili náklady na prístup (k inováciám) a používania 

dôležitých vedomosti“ (Shadlen, 2009, s. 54). 

Proti názoru Kennetha C. Shadlena stojí tvrdenie Keitha E. Maskusa (2000), ktorý 

tvrdí opak. Pretože podľa neho majú síce patenty vplyv na ekonomický rozvoj, avšak 

v dlhodobom horizonte a tento dopad je určite miernejší v porovnaní s úpravou zákonov 

vzťahujúcich sa na autorské práva alebo obchodné značky.
61

 Čo je podstatné, je zvýšený 

transfer nových technológií a to aj vďaka úprave systému ochrany IPRs, resp. 

patentového práva. Po druhé je dôležitá doba, po ktorej uplynutí sú patenty 

zverejňované, takže ostatné firmy z nich môžu čerpať. V prípade Mexika hovoríme 

o dvanástich mesiacoch. Jedným z pozitívnych príkladov, ktoré Maskus a McDaniel 

(1999) uvádzajú je Japonsko, ktoré v povojnovom období tiež upravilo svoj režim na 

ochranu IPRs a aj patentový systém, ktorý sprísnilo.  

V prípade Mexika došlo k zmenám v zákonoch upravujúcich režim IPRs ešte pred 

samotným podpísaním dohody NAFTA a TRIPS. „Ochrana duševného vlastníctva je 

garantovaná mexickou ústavou, najmä článkom 28 a bola kodifikovaná najmä v dvoch 

hlavných zákonoch: v zákone na podporu a ochranu priemyselného vlastníctva z roku 

1991 a v zákone na ochranu autorkých práv z roku 1956“ (Zagaris a Alvaro, 1994, s. 72 

- 73). Zákon na podporu a ochranu priemyselného vlastníctva bol neskôr v roku 1994 

revidovaný a premenovaný na zákon o priemyselnom vlastníctve (Ley de Propiedad 

Industrial).
62

 „Tento zákon predlžuje počiatočnú dobu pre obchodnú známku z piatich 

na desať a udelenie patentu na dvadsať rokov“ (Economist Intelligence Unit, 2010, s. 

                                                                                                                                                                          
zodpovedajú viac rozvinutej ekonomike s vyššou úrovňou vedeckej a technologickej základne. Preto zmeny 

v patentovom systéme, ktoré začali už v roku 1991 nepovažuje za príliš vhodné pre Mexiko. 
61Je dôležité si uvedomiť, že každé IPR je využívané firmami, ktoré pracujú v rôznych odvetviach a preto nie pre 

každého je potrebné patentové právo (Maskus, 2000).  
62Tento zákon nahradil zákon z roku 1976, ktorý sa vzťahoval na ochranu vynálezov a obchodných značiek a zákon 

ochraňujúci transfer technológií z rokov 1982 a 1990 (Zagaris a Alvaro, 1994).  
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13).
63

 Patentový systém podstúpil ďalšie zmeny v rokoch 2003 a 2004, ktoré sťažujú 

udeľovanie licencií na lieky a zároveň bola predĺžená doba platnosti licencií.  

Mexiko prijalo opatrenia súvisiace s ochranou IPRs pred vznikom NAFTA aj po 

ňom a k dopĺňaniu zákonov na ochranu IPRs dochádza neustále. Práve z dôvodu 

neustálej kritiky zo strany USA, boli v Mexiku k prijaté prísnejšie opatrenia v oblasti 

ochrany autorských práv (najmä v oblasti nedostatočnej ochrany software, obrazových 

a zvukových záznamov). Z tohto dôvodu bol v roku 1996 prijatý pozmeňovací zákon na 

ochranu autorských práv (Ley Federal de Derechos de Autor), ktorý nahradil zákon 

z roku 1963.
64

 Podľa správy Economist Intelligence Unit (2010) sa týmto zákonom 

Mexiko priblížilo požiadavkám stanoveným dohodou NAFTA a zároveň rozšíril 

definíciu oblastí, na ktoré sa autorské práva vzťahujú. Ako možné negatívum je 

vnímaný fakt, že týmto zákonom boli dekriminalizované určité oblasti, kde môže dôjsť 

k porušovaniu autorských práv, avšak výsledkom bolo zvýšenie finančných sankcií za 

porušovanie copyright. Táto dekriminalizácia bola kompenzovaná v roku 2004, kedy 

„bol zmenený federálny zákon proti organizovanému zločinu (Ley Federal Contra el 

Crimen Organizado), ktorý uznáva porušenie autorských práv a podvody s obchodnými 

značkami ako trestný čin. Osoby obvinené z pirátstva môžu byť odsúdené na trest 

odňatia slobody od 20 do 40 rokov, spolu s finančnými sankciami“ (Economist 

Intelligence Unit, 2010, s. 15).
65

 Po prijatí zákona v roku 1996 boli o rok neskôr prijaté 

ďalšie doplnenia, ktoré mali riešiť odtránenie ostávajúcich problémov, ako 

nedostatočných sankcií pri porušovaní auotrských práv v prípade zukových záznamov. 

                                                           
63„Tento právny predpis zároveň „rozšíril spôsobilosť na udelenie patentov na lieky, chemické výrobky, 

biotechnologické produkty, zliatiny kovov a agrochemikálie“ (Economist Intelligence Unit, 2010, s. 13). 

Z udeľovania patentov sú vyňaté „biologické procesy potrebné na produkciu a reprodukciu rastlín a zvierat, 

biologické a generické materiály nájdené v prirodzenom stave, u zvieracích plemien, v ľudskom tkanive 

a u rôznych druhov rastlín. Zákon taktiež vyžaduje, aby bol patentovaný predmet/priemyselný dizajn úplne nový 

(predtým platila iba lokálna alebo národná novosť)“ (Economist Intelligence Unit, 2010, s. 13). 
64Podľa Annex 1718.14 má Mexiko dostáť záväzkom, vyplývajúcim z článku 1718 zmluvy NAFTA, do troch rokov 

od podpísania dohody a preto bolo v roku 1996 na základe spolupráce medzi USTR a IIPA vydané spoločné 

stanovisko voči Mexiku a jeho plnenia záväzkov vyplývajúcich z NAFTA. Toto stanovisko kritizuje Mexiko za 

jeho nedostatočné opatrenia pri vymáhaní ochrany autorských práv, čo stálo americké odvetvia závislé na ochrane 

autorských práv 285 mil. USD v roku 1995 (U.S. International Trade Commission, 1997).  

Federálny zákon na ochranu autorských práv z roku 1996 zároveň garantuje autorom „morálne a patrimonálne 

práva“. „Morálne práva robia z autora prvého a permanentného vlastníka práv, vzťahujúcich sa k jeho/jej práci; 

patrimonálne práva oprávňujú vlastníka výlučne využívať jeho prácu alebo môže autorizovať iných využívaním 

jeho/jej práce“ (Economist Intelligence Unit, 2010, s. 13).  
65„Zmeny uskutočnené v mexickom trestnom zákonníku počas rokov zvýšili dôsledky, ktorým čelia tí, ktorí porušujú 

práva duševného vlastníctva. V roku 1994 bola dekriminalizovaná väčšina neautorizovaných používaní patentov 

a obchodných značiek, ale zvýšili sa finančné sankcie. Regulácie vydané v roku 1999 ustanovujú, že porušovatelia 

čelia pokutám vo výške 20 000 násobku dennej minimálnej mzdy a môžu byť tiež potrestaný sadzbou vo výške 

minimálne 40% hodnoty škody, ktorú spôsobili predajom neautorizovaného tovaru a služieb. Porušovatelia tiež 

čelia trestu odňatia slobody od dvoch do šiestich rokov. Zákon obmedzil možnosť páchateľa alebo piráta byť 

prepustený na kauciu. Tí, ktorí sú obvinení z porušenia obchodného tajomstva čelia taktiež trestu odňatia slobody 

od dvoch do šiestich rokov“ (Economist Intelligence Unit, 2010, s. 15).  
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Podľa správy NAFTA Works. A monthly newsletter on NAFTA related issues. 

Intellectual Property Rights Key for Innovation and Economic Growth in Mexico 

(2010), ktorá na mesačnej báze zhodnocuje fungovanie NAFTA, je za veľký prínos tiež 

považované doplnenie federálneho trestného zákonníka a zákona na ochranu 

priemyselného vlastníctva z roku 1994.
66

 Úprava z apríla 2010 (v platnosti od 

28.6.2010) oprávňuje generálneho prokurátora vymáhať ochranu IPRs tak, že bez 

predchádzajúceho upozornenia či žiadosti zo strany poškodeného, budú osoby, 

distribuujúce a predávajúce pirátsky tovar na verejnosti, stíhané orgánmi činnými 

v trestnom konaní a to urýchli celý proces stíhania páchateľov, čo predtým to nebolo 

možné (Secretaría de Economía, 2010).
67

 

Opatrenia, ktoré boli prijaté síce nezastavili problém pirátstva úplne, ale 

v spolupráci s americkou a kanadskou stranou úspešne prispievajú k jeho znižovaniu. 

Napríklad v roku 2006 bola vytvorená zvláštna jednotka ASPAN, ktorá funguje v rámci 

Mexického inštitútu priemyselného vlastníctva IMPI, ktorá sa sústreďuje na 

odhaľovanie miest, cez ktoré prúdi neautorizovaný tovar do krajiny. Pre dohľad nad 

dodržiavaním IPRs boli zriadené inštitúcie ako INDA, ktorej úlohou je administratívny 

dohľad a vynucovanie dodržiavania autorských práv. Z pohľadu kompetencií môže 

„viesť vyšetrovania, odporučiť náležitú inšpekciu, dočasne ukončiť porušovanie 

autorských práv a uložiť sankcie“ (Economist Intelligence Unit, 2010, s. 13).
68

  

Podľa správy mexického Ministerstva hospodárstva z roku 2010 NAFTA Works. 

A monthly newsletter on NAFTA and related issues, je veľkým prínosom pre ochranu 

IPRs aj vytvorenie IPRs - pracovnej skupiny na kabinetnej úrovni, ktorá zabezpečuje 

koordináciu federálnych agentúr, ktorých funkciou je presadzovanie IPRs so štátom 

a s administratívami nižších územných celkov.
69

 Výsledkom práce tejto pracovnej 

skupiny je, že za rok 2009 bolo zadržaných 272 ton ilegálneho/pirátskeho tovaru 

v hodnote 26 mil. USD. V tejto oblasti Mexiko spolupracuje najmä s USA. Na 

                                                           
66Pozn. autora: tento zákon je postupne upravovaný tak, aby zodpovedal požiadavkám na ochranu IPRs, ktoré 

vyplývajú z NAFTA. Na prijímanie takýchto opatrení tlačí najmä USA a Mexiko sa neustále objavuje v správe 

USTR (Special 301 Report), ktorá upozorňuje na nedostatky v mexických zákonoch. Za takýmito neustálimi 

úpravami zákonov na ochranu IPRs môžeme vidieť najmä silnú spoluprácu medzi Mexikom a USA. 
67Za týmto účelom bol zriadený aj  špecializovaný súd zaoberajúci sa záležitosťami v oblasti IPRs, ktorý funguje od 

roku 2008 a jedným z jeho cieľov je aj urýchlenie procedúr v otázke porušovania IPRs (Secretaría de Economía, 

2010). 
68IMPI tiež „dohliada na dodržiavanie IPRs v širšom zmysle a zasahuje v prípade porušovania autorských práv, ak sú 

zahrnuté obchodné aktivity“ (Economist Intelligence Unit, 2010, s. 13). 
69Táto pracovná skupina spája tie najdôležitejšie agentúry v oblasti dodržiavania a presadzovania IPRs ako IMPI, 

Colná administratíva (SAT), Úrad generálneho prokurátora (PGR), Úrad na ochranu autorských práv 

(INDAUTOR) a Federálna komisia na ochranu pri sanitárnym rizikám (COFEPRIS) (NAFTA Works. A monthly 

newsletter on NAFTA and related issues, 2010). 
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hraniciach spolupracujú colné správy oboch štátov. „Dnes má Mexická colná správa 

(SAT) svojho stáleho ataché na americkom IPR koordinačnom centre, ktorý uľahčí 

komunikáciu a rozhodovanie“ (Secretaría de Economía, 2010, s. 2). 

Ďalej správa uvádza, že „vlastnícke práva hrajú významnú úlohu pri podporovaní 

investícií a ekonomického rastu Mexika“, čo sa potvrdilo aj pri stretnutí mexického 

prezidenta Calderona so svojím americkým náprotivkom vo Washingtone v roku 2010, 

„kde sa obaja lídri zaviazali k ochrane inovácií a posilňovaniu systému IPRs“ 

(Secretaría de Economía, 2010, s. 2). Niet divu, že má USA veľký záujem na takýchto 

opatreniach, keďže pre Mexiko predstavuje nielen najväčšieho importéra, ale aj hlavnú 

destináciu pre mexický export. 

V prípade vzťahov s Kanadou nie sú podnikané také opatrenia na zabránenie 

presunu pirátskeho a ilegálneho tovaru ako v prípade spolupráce medzi USA a 

Mexikom, keďže nezdieľajú spoločné hranice, takže riziko je nižšie. Avšak obe krajiny 

spolupracujú v rámci presadzovania inovácii prostredníctvom CMP, ktoré vzniklo 

v roku 2004. 

4.2.2. Kvantitatívne ukazovatele 

Na to, aby sme mohli určiť dopad IPRs na rozvoj mexickej ekonomiky, je potrebné sa 

najprv zamerať na sektorové zameranie ekonomiky. Najviac rástol za rok 2012 

primárny sektor (6,7%) a najmenej sekundárny (3,6%), terciér narástol o 4,1% za rok 

2012. Čo sa týka ekonomickej štruktúry, tak Mexiko je stále najviac zamerané na 

ťažobný a spracovateľský priemysel. Do spracovateľského priemyslu prúdi aj najviac 

FDI, ktoré za rok 2012 predstavujú 12.66 mld. USD a 49,1% pochádzalo z USA.
70

 

Služby sa na raste HDP podieľali až 61%, avšak tento nárast spôsobuje prevažne 

cestovný ruch.  

Objem vývozu a dovozu dosiahol za rok 2012 skoro rovnaké výsledky, okolo 370 

mld. USD. Najviac mexického exportu smerovalo do USA (78%) a Kanady (avšak 

v porovnaní s USA iba 3%). Podľa správy agentúry Reuters (2013) sa z Mexika stáva 

krajina, kde sa vyrábajú sofistikované produkty a tie následne prúdia najmä na americký 

trh. Rovnako aj v prípade importu ostáva USA dominantným partnerom (50%), 

                                                           
70Podľa správy NAFTA Works. A monthly newsletter on NAFTA and related issues (2010) sa pre zahraničných 

investorov za posledné roky stal veľmi príťažlivým aj elektrotechnický sektor a to najmä z dvoch dôvodov. Po prvé 

je Mexiko druhým najväčším dodávateľom týchto produktov do USA a montážne zariadenia a firmy zameriavajúce 

sa na tento sektor ležia v blízkosti hraníc s USA. 
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nasledovaný Čínou (15%). Kanada sa neradí ani do prvej päťky, ale ich vzájomný 

objem obchodu sa od roku 1993 niekoľkokrát znásobil a Mexiko je pre Kanadu piatym 

najväčším príjemcom kanadského exportu (MZV ČR).
71

 

Podľa meraní, ktoré uskutočnil Park (2007)
72

: „celkovo regresná analýza zistila, že 

NAFTA a s ňou spojené reformy v právach duševného vlastníctva prispeli k nárastu 

šírenia technológií v rámci NAFTA, ak iné faktory ostanú rovnaké. Stimuluje export, čo 

naopak stimuluje patentovanie. Inými slovami, expandovaním trhov, NAFTA poskytuje 

investorom stimuly a nevyhnutné prostriedky na výmenu technologických inovácií“ 

(Park, 2007, s. 27). V prípade Mexika tiež zistil, že je najväčším príjemcom benefitov 

vyplývajúcich z NAFTA z dôvodu, že od jej prijatia sa v tejto členskej krajine najviac 

zvýšil podiel prihlásených patentov, exportu, FDI a licenčných oprávnení a to najmä 

z Kanady a USA (Park, 2007).  

V prípade nových inovácií Mexiko však stále zaostáva za svojimi partnermi a to 

najmä z dôvodu nízkych investícií do R&D, avšak „silnejšie patentové práva 

stimulovali šírenie už existujúcich inovácií“ (Park, 2007, s. 27). Mexiko nie je takým 

pôvodcom nových technológií ako Kanada alebo USA, ale za obdobie od 1990 do 2000 

vzrastal percentuálny podiel exportu s vyššou pridanou hodnotou. „Produkty zo 

spracovateľského priemyslu s vyššou pridanou hodnotou majú vyšší podiel na exporte 

ako je regionálny priemer 11,72%. V Mexiku to bolo 19,41% za rok 2008...“ 

(Economist Intelligence Unit, 2010, s. 7).
73

  

 

 

 

                                                           
71Za obdobie od roku 1993 do 2010 sa objem kanadského exportu do Mexika zväčšil o 623%. Podľa Mexického 

úradu NAFTA so sídlom v Kanade sa celkový objem obchodu v roku 2010 dostal na hodnotu 30,1 mld. USD oproti 

3,6 mld. USD v roku 1993, teda priemerný ročný rast je o 12,5%. 
72Park (2007) skúmal údaje od roku 1975 do 2005. Ako vzorku si zvolil 25 krajín pôvodu (odkiaľ smeruje obchod, 

licencie, FDI, technológie) a 40 cieľových krajín. Zozbierané dáta sa zameriavajú na dve zložky inovácie (patenty, 

R&D) a šírenie technológií (FDI, obchod, licencie). Vo svojej práci sa snaží overiť hypotézu platnosti gravity 

model of trade (Park, 2007).  
73Za obdobie 2004-2008 vzrástol ročne export o 8,7%. Pokles bol zaznamenaný v období 2008-2009 a to kvôli 

spomaleniu americkej ekonomiky a prepadu cien ropy (Economist Intelligence Unit, 2010). „Vývoz výrobkov zo 

spracovateľského priemyslu, zahŕňajúci maquila tovary, je tvorený primárne elektronickým zariadením 

a zariadením a výrobkov pre automobilový priemysel. Legislatíva podporujúca maquiladoras urobila z krajiny 

atraktívne miesto pre výrobu a export do USA” (Economist Intelligence Unit, 2010, s. 7). Podľa zistení Ledermana 

a Meloneyho (2003), sa Mexiko síce nevyznačuje vyššou inovatívnosťou po vstupe do NAFTA a po reformách 

v oblasti IPRs, ale bez týchto opatrení by ukazovatele exportu, FDI a adaptácie technologických inovácií boli oveľa 

horšie (Park, 2007). 
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Graf č. 1: High-technology export z Mexika (percentuálny podiel na vývoze výrobkov spracovateľského priemyslu) 

 

Zdroj:   UN data. A world of information. 

http://data.un.org/Data.aspx?d=WDI&f=Indicator_Code%3ATX.VAL.TECH.MF.ZS, (spracovanie údajov: 

autor) 

Podľa WIPO za rok 2007 bol počet prihlásených patentov 16 000 (rezidentov aj 

nerezidentov). Viac ako 96% ich bolo prihlásených nerezidentmi. Najväčší podiel na 

prihlásených patentov a inováciách má USA, Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko 

a Kanada na deviatom mieste. V prípade registrácie obchodných známok a autorských 

práv nie je potrebné prekonať preklenovacie obdobie („námietkové obdobie“), takže 

registrácia a používanie je veľmi jednoduché a rýchle (Economist Intelligence Unit, 

2010).
74

 Celkovo počet prihlásených patentov síce narástol, ale nie z dôvodu mexického 

R&D, pretože to je vcelku podrozvinuté aj v porovnaní s inými juhoamerickými štátmi. 

„Post-NAFTA, Mexiko zvýšilo rýchlosť patentovania doma aj v zahraničí. Toto môže 

byť spôsobené najmä z dôvodu nárastu sklonu k patentovaniu, ako z dôvodu nárastu 

inovatívneho potenciálu. Členstvo v NAFTA pravdepodobne zabezpečila väčšiu 

ochranu pre mexické technológie, čo môže vysvetliť nárast v počte prihlásených 

patentov“ (Park, 2007, s. 17). 

Podľa údajov či už z OECD alebo Economist Intelligence Unit (2010) sa Mexiko 

vyznačuje veľmi nízkymi investíciami do R&D, aj v porovnaní s inými juhoamerickými 

krajinami. Napríklad Brazília vynakladá na R&D 1,02% z HDP oproti Mexiku, ktoré 

investuje iba 0,50% z HDP. Ďalším problémom je aj to, že sa rovnako podieľajú 

investíciami ako súkromný sektor, tak štátny. Pre porovnanie v krajinách OECD tvorí 

podiel súkromných investícií až 70%.
75

 Ak porovnáme údaje z roku 2000 až 2005, tak 

                                                           
74V USA „potom ako je vyplnená žiadosť o pridelenie patent, je vykonané počiatočné preskúmanie. Ak je žiadosť 

odoprená, môže žiadateľ požiadať o opätovné preskúmanie. Ak bola žiadosť odoprená dvakrát, môže sa žiadateľ o 

udelenie patentu obrátiť na odvolací výbor Patentového úradu. Podľa rozhodnutia odvolacieho výboru môže byť 

záležitosť posunutá federálnemu súdu“ (Zagarisa a Aguilara, 1994, s. 80). 
75Podľa OECD je percentuálny podiel výdavkov na R&D na GDP krajiny za roky 2004 až 2009 0,40%. Pokles 

spôsobili najmä roky 2006 a 2007 (OECD Faktbook statistics, 2013). „Economist Intelligence Unit odhadla výdaje 

na R&D v roku 2006 na 4.8 miliardy USD. Za posledných päť rokov investície do R&D rástli s tým, ako 

makroekonomické a investičné prostredie zlepšovalo prítok priamych zahraničných investícií (najmä do ropného 

http://data.un.org/Data.aspx?d=WDI&f=Indicator_Code%3ATX.VAL.TECH.MF.ZS
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sa výdavky na R&D zvýšili asi o 0,12% (Economist Intelligence Unit, 2010). V tejto 

oblasti ostáva veľký priestor pre zlepšenia. 

FDI tvoria ďalší kanál, ktorým sa šíria technológie a tak prispievajú k rastu 

a rozvoju ekonomiky. Opäť najviac z NAFTA v tomto smere prosperovalo Mexiko.
76

 

V prípade Kanady bol nárast v FDI smerujúcich do Mexika o 600%a a USA o 300%. 

Naopak Mexiko zvýšil svoj podiel FDI v USA o skoro 250%. V prípade FDI mimo 

NAFTA sa jednalo iba o 12% nárast. „Úroveň IPRs v cieľovej krajine prilákala FDI do 

Kanady a Mexika, ale nie do USA. Inými slovami, ak ostanú ostatné faktory konštantné, 

silnejšie patentové práva v Mexiku a Kanade pomohli prilákať FDI smerujúce do 

krajiny“ (Park, 2007, s. 24). Niekedy môžu firmy prejsť z FDI na licencovanie, čo je 

tiež jeden z prostriedkov, ktorým sa šíria technológie. „Odkedy NAFTA vstúpila 

v platnosť, americké firmy zvýšili licencovanie nehmotných aktív (ako duševné 

vlastníctvo) najviac v Mexiku“ (Park, 2007, s. 19).  

4.3. USA 

4.3.1. Inštitucionálne prostredie a legislatívne zmeny IPRs 

Zákony, ktoré ochraňujú IPRs v USA majú podľa Zagarisa a Aguilara (1994) odlišnú 

úlohu ako tie v Mexiku. V prípade USA, ktoré je veľmi silnou ekonomikou v oblasti 

inovácií a vývoja nových technológií, slúžia na vytvorenie dočasne dominantného 

postavenia inovatívnych firiem na trhu, aby tak mohli získať späť prostriedky 

vynaložené na R&D (Zagarisa a Aguilara, 1994). Po druhé, je potrebné si uvedomiť, že 

NAFTA samotná a najmä 17. kapitola sú výsledkom najmä americkej iniciatívy 

(rovnako ako TRIPS). To znamená, ako  bolo spomenuté, že systém ochrany IPRs 

v rámci tohto integračného zoskupenia sa odvíja najmä od amerického režimu (aj od 

iných medzinárodných dohôd na ochranu IPRs) a existujú tu snahy o čo najväčšiu 

možnú štandardizáciu v tejto oblasti. USA sú krajinou kde je ochrana IPRs považovaná 

                                                                                                                                                                          
a spracovateľského sektoru). Asi 46% investícií do R&D pochádza zo súkromného sektoru s dodatočnými 45% 

financovanými mexickou vládou, podľa zdrojov UNESCO“ (Economist Intelligence Unit, 2010, s. 4 - 5).  
76

Ako príklad uvádza správa mexického Ministerstva hospodárstva z roku 2010 NAFTA Works. A monthly newsletter 

on NAFTA and related issues, že „za posledné dve desaťročia bolo Mexiko transformované na globálne high-tech 

výrobné centrum. Mexiko sa stalo magnetom pre zahraničné investície v oblasti elektronického sektoru. Podnietené 

vzrastajúcou atraktívnosťou Mexika pre globálnych investorov, viac ako 1 500 spoločností s priamymi 

zahraničnými investíciami (FDI) otvorili alebo expandovali operácie v elektronickom priemysle, investujúc viac 

ako 18,5 miliardy USD medzi rokom 1999 a marcom 2010” (NAFTA Works. A monthly newsletter on NAFTA 

and related issues, 2010, s. 2). 
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za najprísnejšiu, teda je možné usúdiť, ktorým smerom by sa mala pohybovať prípadná 

štandardizácia pravidiel. 

Avšak aj pre USA znamenalo prijatie dohody o vytvorení NAFTA zmeny 

v legislatíve upravujúcej ochranu IPRs. IPRs sú, okrem iného, chránené ústavou, 

konkrétne (článok 1, odsek 8, klauzula 8) klauzulou chrániacou autorské práva a patenty 

a obchodnou klauzulou (článok 1, odsek 8, klauzula 3) (Cornell University Law 

School).  

Potom ako vstúpila NAFTA v platnosť bol v roku 1999 revidovaný patentový 

zákon z roku 1992.
77

 Bol prijatý reformný zákon na ochranu duševného vlastníctva 

a komunikácie (The Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act), 

ktorým bolo prijatých niekoľko dodatkov k pôvodnému patentovému zákonu. Tieto 

zmeny zahŕňajú aj opatrenia na boj proti doménovému squattingu (tzn. zneužívanie 

webovej domény na úkor majiteľa alebo značky) a opatrenia na ochranu televízneho 

signálu. Medzi ďalšie zmeny v patentovom zákone z roku 1999 patria: „včasné 

zverejnenie patentovej prihlášky, ak sú rovnocenné prihlášky publikované v zahraničí, 

ochrana vynálezcov, ktorí využívajú služby na propagovanie vynálezu alebo ochrana 

práv prvého vynálezcu v oblasti používania obchodných metód“ a mnoho ďalších (Lads 

& Parry, Intellectual Property Law, 2009).  Americké zákony tiež nedovoľovali 

odhalenie patentu do doby, kedy bol udelený. Toto bolo pozmenené tak, že ak žiadateľ 

o udelenie patentu oň požiada v zahraničí, tak tento je odtajnení po 18 mesiacoch, ale ak 

je to iba v rámci USA, tak sa zákon nijako nelíši od pôvodného zákonu, nedoplneného 

o dodatky (Park, 2007).  

V patentovom práve existujú rozdiely medzi mexickými a americkými zákonmi. 

Ako bolo uvedené v časti venovanej 17. kapitole zmluvy NAFTA, zmluva zakladá 

minimálne štandardy pre ochranu IPRs. Teda každá členská krajina sa pri ochrane IPRs 

riadi svojimi právnymi predpismi, ktoré by však nemali byť v rozpore so zmluvou 

NAFTA. Článok 1709 ponecháva členom priestor na vylúčenie niektorých inovácií 

z patentového práva. Ochrana IPRs a teda aj patentov je teritoriálna a preto je treba dbať 

na to, v ktorej krajine je patent prihlásený. Preto môžeme súhlasiť s Zagarisom 

a Aguilarom (1994), ktorí tvrdia, že kvôli odlišnosti patentového práva USA, je viac 

                                                           
77Dodatok k patentovému zákonu z roku 1992 bol označený za protiústavný a to z dôvodu, že štáty boli zodpovedné 

za  porušenie patentového práva, čo bolo definované ako protiústavné obmedzenie štátnej imunity. Štátna imunita 

v americkom právnom systéme znamená, že štát nemôže byť zažalovaný, ak sa sám nevzdá takejto výsady (Legal 

Information Institute, 2010).  
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patentov prihlásených práve tam, v porovnaní s Mexikom. „V Spojených štátoch, sú 

patentové štandardy iné a patent môže byť vydaný na akýkoľvek proces, stroj, 

spracovanie alebo zloženie látky – rovnako ako aj ich zlepšenia – ktoré uspokojujú 

požiadavky novosti, užitočnosti a (ne) zreteľnosti (non-obviousness). Patent garantuje 

právo patentujúceho na vylúčenie iných z vyrábania, používania alebo predávania 

inovácie v Spojených štátoch. Kvôli tomuto širšiemu rámcu patentovej ochrany je viac 

patentov registrovaných v USA ako v Mexiku“ (Zagarisa a Aguilara, 1994, s. 80).
78

  

Patentové práva sú garantované federálnou vládou. V prípade porušenia 

patentového práva a majiteľ IPRs musí obrátiť na príslušný federálny súd.
79

 Mimo nich 

sa môže tiež obrátiť na odvolací súd Spojených štátov amrických pre federálny obvod 

(United States Court of Appeals for the Federal Circuit), ktorý bol založený v roku 1982 

so sídlom vo Washingtone D.C.. V roku 1982 Kongres schválil zákon Federal Courts 

Improvement Act, ktorým zlúčil odvolací súd Spojených štátov amerických pre clá 

a patenty (U.S. Court of Customs and Patent Appeals), ktorý bol založený v roku 1909 

a odvolaciu sekciu súdu Spojených štátov amerických pre žaloby proti štátu (United 

States Court of Claims), ktorý bol založený v roku 1855 ako Court of Claims 

a premenovaný v roku 1948 (Federal Judical Center, 2010). Nakoniec môže byť prípad 

predložený najvyššiemu súdu Spojených štátov amerických (Supreme Court of the 

United States), tak ako sa to stalo v prípade spoločnosti Myriad Genetics Inc. Súd 

v júny 2013 jednohlasne rozhodol, že gény nesmú byť patentované, čo samozrejme 

vytvára precedens do budúcna (The Guardian, 13.6.2013). 

Avšak v prípade USA nemusí byť príliš silný patentový systém iba pozitívny. Ako 

uvádza Park (2007) „v USA sa zdá byť problémom, že silnejšie zákony a prísnejšie 

vynucovanie práv nestimulovalo inovácie tak, ako zvýšili sklon k patentovaniu. Šírenie 

patentových práv tiež zvýšilo transakčné náklady R&D“ (Park, 2007, s. 7). V podstate 

sa v USA vytvorilo prostredie, ktoré poskytuje veľmi silné postavenie pre firmy, ktoré 

                                                           
78Podľa IMPI v Mexiku môžu byť patentované iba inovácie, ktoré majú priemyselné využitie. Nesmú byť 

patentované obchodné metódy, software, terapeutické, diagnostické a chirurgické metódy, biologické a genetické 

materiály, ktoré možno nájsť v prírode, zvieracích druhoch, ľudskom tele, biologické procesy pre pestovanie rastlín 

alebo chov zvierat. Podľa USPTO v USA nemôžu byť patentované prírodné a fyzikálne zákony, záležitosti 

spadajúce pod ochranu autorských práv a všetky inovácie, ktoré sú proti spoločenskej morálke. Môžu byť 

patentované procesy, stroje, články výroby, zloženia hmoty a zlepšenia uvedených. Okrem úžitkových patentov, 

ktoré obsahujú jednu z vyššie uvedených kategórií, patentová ochrana je k dispozícii (1) okrasnému dizajnu článku 

výroby, alebo (2) asexuálne reprodukovaným rastlinným odrodám a rastlinným patentom. 
79„Americké patentové právo rozlišuje priame, nepriame porušenie a porušenie s prispením. Priame porušenie je 

neautorizovaná výroba, použitie alebo predaj patentovaného produktu. Nepriame porušenie  spočíva v presvedčení 

kupujúceho, aby vyrobil, predal alebo použil patentovaný produkt. Porušenie s prispením nastáva vtedy, ak osoba 

vedome predáva produkt, ktorý má patentovaný komponent“ (Zagarisa a Aguilara, 1994, s. 81). 

http://www.guardian.co.uk/science/genetics
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majú inovatívny potenciál a využívajú patentovanie aj tak, že eliminujú využívanie ich 

technológie konkurenciou tak, že napríklad odmietnu poskytnúť licenciu (Park, 2007).
80

  

V roku 1988 bol doplnený colný zákon z roku 1930, ktorý slúži na presadzovanie 

dodržiavania IPRs – konkrétne na ochranu patentového práva. ITC má tak, spolu 

s federálnymi súdmi, právomoc prejednávať prípady spadajúce pod sekciou 337 tohto 

zákona.
81

 ITC môže prijať predbežné oparenia vo forme okamžitého zákazu v prípade 

importu ilegálneho tovaru, ktorý porušuje IPRs (Zagarisa a Aguilara, 1994).  

V roku 1976 bol prijatý zákon na ochranu autorských práv (Copyright Act), ktorým 

bol vytvorený spoločný systém ochrany publikovaných aj nepublikovaných autorských 

diel. Obchodné tajomstvá sú chránené zákonom z roku 1979 (Park, 2007).
82

 „Zákon 

ochraňujúci autorské práva bol revidovaný tak, aby uznával morálne práva autorov. 

Predtým americké zákony uznávali ekonomické práva autorov, ale formálne neuznávali 

ochranu proti chybnému popisu (výkladu) a pozmeneniu autorovej práce“ (Park, 2007, 

s. 4).
83

  

Porušenie autorských práv môže byť v niektorých prípadoch posudzované aj ako 

trestný čin, napríklad v prípade podvodného použitia alebo odstránenia autorských práv 

alebo v prípade uvedenia podvodných informácií pri registrácií autorských práv 

Zagarisa a Aguilara, 1994, s. 74).
84

 Vyšetrovaniu porušenia autorských práv sa venuje 

FBI.  

                                                           
80Na druhej strane je silná ochrana IPRs potrebná. Ako uvádza správa Dennisa Blaira a Jona Huntsmana Jr pre 

The Commission on the Theft of American Intellectual Property (Washington Post, 2013), USA ročne stratia na 

porušovaní IPRs asi toľko, čo je hodnota amerického exportu do celej Ázie. „Naše duševné vlastníctvo je to, čo 

zaisťuje vznik nových ideý, ktoré udržia našu ekonomiku dlhodobo vitálnou a produktívnou. Ak menej inovatívne 

zahraničné spoločnosti budú schopné zožať profit amerického výskumu a vývoja a inovácií, potom stratíme 

konkurenčnú výhodu a v konečnom dôsledku môžeme zažiť zníženie pohnútok k inováciám“ (Washington Post, 

Blair a Huntsman Jr, 21.5. 2013). 
81Sekcia 337 colného zákona z roku 1989 upravuje konanie v prípade neférovej konkurencie a neférového dovozu 

produktov do USA alebo predaj takéhoto tovaru alebo jeho protizákonné používanie. Toto opatrenie má, mimo 

iného, zabrániť vzniku monopolného postavenia na americkom trhu a má zabrániť poškodeniu fungovania 

amerického trhu. Nekalá konkurencia spočíva aj v dovoze tovaru, ktorý porušuje platné americké patentové právo  

(UNITED STATES - SECTION 337 OF THE TARIFF ACT OF 1930, Report by the Panel adopted on 7 

November 1989, (L/6439 - 36S/345)) 
82„Úrad na ochranu autorských práv spadajúci pod kongresovú knižnicu je zodpovedný za registráciu diel 

spadajúcich pod ochranu autorských práv. Patenty a obchodné značky, na druhej strane, sú pod gesciou Úradu na 

ochranu patentov a obchodných značiek, ktorý skúma prihlášky, vydáva patenty a registruje obchodné značky“ 

(Zagarisa a Aguilara, 1994, s. 72).  
83„Ochrana autorských práv v Spojených štátoch je rozšírená na všetky originálne práce, ktoré sú zakotvené na 

hmatateľnom nosiči, z ktorého môžu byť šírené/komunikované. Doba platnosti autorských práv sa vťahuje na 

obdobie života autora plus päťdesiat rokov. „Morálnym právam“ je tiež uzananá de facto ochrana. Morálne práva 

zahŕňajú právo na priznanie autorstva, právo publikovať prácu anonymne alebo pod pseudonymom a právo na 

nedotknuteľnosť diela. Integrita a priznanie práva výtvarným umelcom sú chránené zákonom Visual Artists Act z 

roku 1990, 17 USC § 106A (Supp. V 1993) a niekoľkými štátnymi stanovami. Id. Súdy tiež potvrdili morálne práva 

v rámci teórie, a síce že ich porušenie môže vytvoriť falošný dojem o pôvode produktu, čo je v rozpore s § 43 (a) 

Lanham Act 15 USC § 1125 (a) (1988 & Supp. V 1993)” (Zagarisa a Aguilara, 1994, s. 73 - 74). 
84Porušenie autorských práv môže vyústiť aj do trestu odňatia slobody, záleží na tom koľkokrát sa obžalovaný 

dopustil porušenia autorského práva. Takéto potrestanie hrozí osobám, ktoré vedome porušili autorské práva, čo 

http://www.marketwatch.com/story/governor-jon-huntsman-and-the-honorable-dennis-blair-to-launch-a-report-on-the-theft-of-american-intellectual-property-2013-05-20
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Ochrana IPRs nie je však dôležitá iba v rámci USA, ale aj mimo hranice. V roku 1974 

bol prijatý obchodný zákon. Jeho najdôležitejšou časťou je sekcia 301, ktorá oprávňuje 

obchodného zástupcu USA – USTR, aby začal vyšetrovanie vo veci ochrany resp. 

porušovania ochrany amerických produktov v zahraničí a prijal aj vhodné 

protiopatrenia. Podľa sekcie 301 môžu byť tieto opatrenia nasledujúce: zvýšenie taríf 

alebo odstránenie preferenčných taríf voči porušovateľovi (od takejto krajiny sa 

vyžaduje, aby zabezpečila adekvátnu ochranu IPRs americkým produktom). Obchodný 

zákon z roku 1988 obsahuje špeciálne opatrenie 301, podľa ktorých je vytvorený 

zoznam krajín, ktoré neposkytujú adekvátnu ochranu IPRs alebo sťažujú prístup 

americkým držiteľom patentového práva na ich trhy (Zagarisa a Aguilara, 1994).
85

   

4.3.2. Kvantitatívne ukazovatele 

Americká ekonomika sa od mexickej aj kanadskej ekonomiky v mnohom líši, aj keď 

môžeme povedať, že má bližšie ku kanadskej, čo do vyspelosti a inovatívnosti. 

Americká ekonomika je najsilnejšou na svete, s najprísnejším režimom ochrany IPRs, 

s najväčšou kúpnou silou a s najväčším podielom prihlásených patentov. Z tohto 

dôvodu môžeme predpokladať, že NAFTA nemala na americkú ekonomiku v oblasti 

IPRs také podstatné dopady ako napríklad na Mexiko, ktoré muselo podstúpiť mnoho 

zmien či už v legislatíve alebo v liberalizácii ekonomiky.  

Americká ekonomika je postavená na inováciách a v tom spočíva aj jej prvenstvo. 

Preto ak chce americká ekonomika prosperovať musí si chrániť svoju komparatívnu 

výhodu a preto sú efekty NAFTA iné v USA ako v Mexiku (Intellectual Property and 

the U.S. Economy: Industries in Focus, 2012). Podľa správy, ktorú vypracoval 

ekonomický a štatistický úrad a úrad na ochranu patentov a obchodných značiek v roku 

2012, firmy v IPRs intenzívnych odvetviach vytvorili v roku 2010 asi 34,8% HDP (5,06 

trilióna USD). Z celkového počtu 313 priemyselných odvetví je, podľa tejto správy, 75 

závislých na patentoch, autorských právach a ochrane obchodných značiek a sú 

                                                                                                                                                                          
musí byť preukázané. Tresty sa pohybujú od piatich do desiatich rokov spolu s finančnou pokutou. V prípade 

neúmyselného porušenia autorských práv sú uvaľované na obžalovaných finančné pokuty (Zagarisa a Aguilara, 

1994).  
85Na tomto zozname sa ocitlo Mexiko aj v roku 2012. Podľa špeciálnej 301 správy sa Mexiko v ochrane IPRs 

v mnohom polepšilo, ale stále tu zostáva veľký priestor na zlepšenia. Napríklad správa uvádza neustále vysokú 

hrozbu pirátskych kópií a iného ilegálneho tovaru na mexickom trhu, stále slabú koordináciu na federálnej, štátnej 

a miestnej úrovni pri vynucovaní dodržiavania IPRs, nedostatočné odstrašujúce nástroje v podobe nízkych sankcií 

alebo právomocí orgánov, ktoré zodpovedajú za ochranu IPRs. Odporúča prijať lepšie legislatívne opatrenia na 

dosiahnutie týchto cieľov (Special 301 Report, 2012).   
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identifikované ako IPRs intenzívne (Intellectual Property and the U.S. Economy: 

Industries in Focus, 2012). 

 Ako uvádza F.J. Garcia (1993), ochrana IPRs už nie je iba záležitosťou 

jednotlivých štátov, pretože „medzinárodná ochrana IP práv sa stala záležitosťou 

medzinárodného obchodu, kvôli transferu produktov, služieb a vedomostí cez hranice 

v spojitosti s medzinárodným obchodom a obchodnými transakciami“ (Garcia, 1993, s. 

818). Podľa správy Intellectual Property and the U.S. Economy: Industries in Focus 

(2012) je ochrana IPRs veľmi dôležitá pre obchodnú bilanciu.
86

 IP - intenzívne 

priemyselné odvetvia vytvárajú až 60% amerického exportu tovarov a 19% exportu 

služieb. Prísna ochrana IPRs v rámci NAFTA preto umožňuje zvyšovať objem obchodu 

s Kanadou a Mexikom, ktorí sú, podľa správy amerického ministerstva obchodu, dvaja 

najdôležitejší obchodní partneri za rok 2007. V prípade technologicky náročného 

exportu z USA do Mexika je potrebné vziať do úvahy najmä opatrenia na eliminovanie 

taríf, ktoré tak pomohli technologickému transferu, avšak účinná ochrana IPRs mala 

taktiež efekt na zvýšenie obchodu najmä medzi USA a Mexikom. Podľa údajov 

TechAmerica Foundation (2010) boli v roku 2009 Kanada (24,3 mld. USD) a Mexiko 

(28,1 mld. USD) hlavnými príjemcami amerického exportu s vyššou pridanou 

hodnotou. Mexiko je pre USA druhou najdôležitejšou krajinou v importe high-tech 

tovarov (48 mld. USD). 

Avšak podľa štúdie, ktorú vykonal Park (2007) sú dopady vzniku NAFTA na USA 

zanedbateľné (v rámci ochrany IPRs), ak ich porovnáme s Mexikom a Kanadou. 

„Výsledky tejto štúdie naznačujú, že členovia NAFTA jednoznačne viac navzájom 

obchodujú s technológiami ako predtým, čo vstúpila NAFTA v platnosť. Najviac 

vyťažilo Mexiko, nakoľko Kanada a USA boli silnými obchodnými partnermi 

v technologickom obchode ešte pred vznikom NAFTA. Pre USA je obchod 

s technológiami s Mexikom a Kanadou málo odlišný od obchodu so zvyškom sveta, ako 

napríklad s Japonskom alebo Európou“ (Park, 2007, s. 3).
87

  

                                                           
86USA patrí medzi krajiny, ktoré vyvážajú najviac high-technológie, avšak podľa údajov MZV ČR z roku 2012, od 

roku 2000 viac takýchto produktov importujú ako exportujú. 
87V prípade Mexika sa jedná o značný nárast importu aj exportu technologicky náročných komponentov a to najmä 

v rámci obchodu s USA. Dnešné maquiladoras v Mexiku predstavujú hlavných dodávateľov technických 

komponentov pre americké firmy. Boli založené v roku 1965, na základe americko-mexickej colnej spolupráce, aby 

tak bol posilnený rozvoj priemyslu na oboch stranách a to tak, že materiály spracované v maquiladoras nie sú 

zaťažené clom a po vývoze na americký trh sa ich cena zvýši menej v porovnaní s inými krajinami (Carrillo a Lara, 

2005). „Alonso and Carrillo (1996) a Carrillo and Hualde (1998) rozdeľujú maquiladoras na tri generácie. Táto 

typológia je postavená na type využívanej pracovnej sile: prvá generácia je založená na intenzívnej manuálnej práci 

(ako v prípade fordizmu), druhá geneácia je založená na racionalizácii práce (štíhla výroba) a tretia generácia je 

založená na intenzívnom využívaní vedomostí. V prípade jednotlivých generácii majú na mysli ideálny typ firiem 
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Teda v prípade obchodu môžeme vyvodiť záver, že zmeny v IPRs systéme Mexika boli 

pre USA pozitívne, nakoľko sa zvýšil aj objem obchodu s komoditami, ktoré potrebujú 

ochranu IPRs. V prípade obchodných vzťahov s Kanadou môžeme tiež hovoriť 

o náraste objemu obchodu, ale v zanedbateľnom meradle, ak ich porovnáme s obdobím 

pred vznikom NAFTA.  

FDI predstavujú jeden z kanálov transferu technológií a slúžia aj ako indikátor 

ekonomického rozvoja v krajine, nakoľko firmy majú záujem expandovať na cudzie 

trhy a investovať na nich (ak sú ich investície chránené). Opäť ak sa pozrieme na údaje 

zistíme, že najväčším príjemcom týchto výhod bolo Mexiko. USA zvýšilo svoje FDI 

v Mexiku ročne o 300% a naopak Mexiko zvýšilo svoje FDI v USA o 250% ročne 

(Park, 2007). Ako bolo spomenuté v predchádzajúcej časti, ktorá sa venovala Mexiku, 

úprava režimu ochrany IPRs pomohla nasmerovať do tejto krajiny investície (nie len 

v rámci NAFTA) najmä zo strany USA. Aj keď ako bolo spomenuté v prípade ochrany 

IPRs tu existuje stále priestor na zlepšenia a obe strany podstupujú rôzne kroky na 

zlepšenie situácie.  

Patenty tvoria jednu zo súčastí ochrany IPRs. V prípade USA sa od roku 1990 do 

roku 2012 zvýšil počet prihlásených patentov z Kanady a Mexika. Ak porovnáme 

Mexiko a Kanadu, tak vidíme, že ich počet sa zvyšuje, avšak z Kanady bolo celkovo za 

toto obdobie prihlásených približne 12 4107 patentov a z Mexika za rovnaké časové 

obdobie iba 2 909. Avšak za obdobie od roku 1977 do roku 1989 (skoro rovnako časové 

obdobie) bolo celkovo prihlásených iba  534 patentov.  

Rovnako aj USA zvýšilo patentovanie doma aj v zahraničí potom, ako vstúpila 

v platnosť NAFTA. „Patentovanie v Mexiku narástlo najviac (o viac ako 400% od doby 

spred vzniku NAFTA). Patentovanie USA v Kanade vzrástlo relatívne mierne po 

vzniku NAFTA“ (Park, 2007, s. 17). Tento vývoj môžeme vysvetliť rovnako, ako 

v prípade obchodu medzi týmito dvoma krajinami, keďže ich obchodné vzťahy boli 

veľmi intenzívne ešte pred vznikom NAFTA.  

 

 

                                                                                                                                                                          
so spoločnými vlastnosťami a tendenciou prevládať počas určitého časového obdobia. Avšak rôzna diverzita bola 

od začiatku definovaná ako hlavný aspekt: rôzne generácie firiem koexistujú v rovnakom časovom období 

a dokonca aj v rámci jednaj firmy (hybridný model)“ (Carrillo a Lara, 2005, s. 7-8). Maquiladoras dnes 

nepredstavujú už iba montážne linky, ktoré obsluhujú pracovníci s nízkym vzdelaním. High-tech spoločnosti, 

pôsobiace v Mexiku, sa  spoliehajú na vysoko kvalifikovanú pracovnú silu (inžinierov a technikov).   



 

62 

 

Graf č. 2: Počet prihlásených patentov v USA z Mexika    Graf č. 3: Počet prihlásených patentov v USA z Kanady  

 

Zdroj:  U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, 

http://coast.cs.purdue.edu/pub/doc/law+ethics/patents/taf/cst_all.pdf, (spracovanie údajov: autor) 

Podľa správy Intellectual Property and U.S. Economy: Industries in Focus (2012) bolo 

45% patentov, vydaných za roky 2004 až 2008, poskytnutých americkým korporáciám 

a až 87% patentov za rovnaké časové obdobie  bolo vlastnených USA. Samozrejme, že 

udeľovanie patentov nie je jediná cesta ako využiť ochranu IPRs, firmy môžu využívať 

aj iné prostriedky, ako napríklad obchodné tajomstvá, obchodné značky alebo 

licencovanie. V prípade licencovania Park (2007) zistil, že „odkedy vstúpila NAFTA 

v platnosť, americké firmy zvýšili licencovanie nehmotného majetku (ako duševné 

vlastníctvo) v Mexiku. Celkovo v prípade úrovne, je objem licencovania USA v Kanade 

a zvyšku sveta vyšší ako v Mexiku“ (Park, 2007, s. 19).
88

  

R&D je pre americkú ekonomiku vitálnym zdrojom inovácií a jeho podpora je 

v americkej ekonomike neustála, pretože predstavuje jej komparatívnu výhodu pred 

ostatnými krajinami. Výdavky USA do tejto oblasti sú pomerne stabilné a podľa údajov 

OECD sa pohybujú okolo 2,21% HDP ročne, teda nemôžeme tvrdiť, že by NAFTA 

a ochrana IPRs v tomto prípade výrazne ovplyvnila vývoj v USA.  

4.4. Kanada 

4.4.1. Inštitucionálne prostredie a legislatívne zmeny IPRs 

Kanadský systém ochrany IPRs je veľmi podobný tomu americkému a taktiež sú 

signatármi najdôležitejších medzinárodných dohôd ochraňujúcich IPRs. Kanada má dva 

hlavné federálne zákony na ochranu patentov a na ochranu obchodných značiek 

                                                           
88„Americké udeľovanie licencií je veľmi závislé na úrovni IPRs v zdrojovej a cieľovej krajine. Silnejšie patentové 

práva v USA mohli mať inovatívny efekt v zvyšovaní objemu alebo v ponuke technológií, ktoré môžu byť 

licencované. Rovnako aj stimuly k licencovaniu týchto technológií do zahraničia závisia na sile zahraničného 

patentového práva. Čím slabšia ochrana, tým menej je pravdepodobné, že USA by boli ochotné licencovať takéto 

technológie a naopak. NAFTA umožňuje Kanade a Mexiku licencovať technológie v na americkom trhu lepšie, ak 

ostanú iné faktory rovnaké, ale neovplyvňuje globálnu stratégiu USA licencovania ich technológií“ (Park, 2007, s. 

24). 

http://coast.cs.purdue.edu/pub/doc/law+ethics/patents/taf/cst_all.pdf
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a autorských práv. Tak ako sa líši americký a mexický patentový systém, tak existujú 

rozdiely aj medzi kanadským a americkým patentovým systémom. Napríklad kanadský 

patentový zákon umožňuje, aby vládla stanovila cenové stropy na liečivá, čo spôsobilo 

problémy s americkou stranou, ktorá povoľuje predaj liečiv za trhové ceny (Garcia, 

1993).
89

  

Kanada učinila zmenu v zákonoch vzťahujúcich sa na ochranu IPRs v rokoch 1993 

a 1996. Napríklad patentový zákon prechádzal rôznymi úpravami už od roku 1923 

a posledná úprava bola vykonaná v roku 2005. V roku 1992 bol finalizovaný text 

dohody TRIPS, ktorý však obsahoval článok 31 a ten nebol v súlade s kanadským 

patentovým právom. Tento článok bol inkorporovaný aj do dohody NAFTA (článok 

1709).
90

 Preto bol v roku 1992 prijatý zákon C-91, aby mohli byť plne implementované 

záväzky vyplývajúce z TRIPS a NAFTA. Týmto doplnením patentového zákona bolo 

upravené povinné licencovanie na farmaceutické výrobky (licencie spred 20.12.1991 

ostali v platnosti) (Parliament of Canada, 2008). „V Kanade bolo eliminované povinné 

licencovanie farmaceutických patentov, avšak nie voči tým držiteľom patentového 

práva, ktorí počas určitého časového obdobia nedokázali zhodnotiť či dostatočne využiť 

inováciu“ (Park, 2007, s. 3). 

Zákon o ochrane autorských práv z roku 1921 bol niekoľkokrát revidovaný. 

Reformy boli rozdelené do troch fáz: 1988 (upravené povinné licencovanie), 1997 

                                                           
89„V roku 2001, internetové lekárne začali ťažiť z cenových rozdielov tak, že začali na svojich webových stránkach 

predávať kanadské liečivá americkým spotrebiteľom. V roku 2003 bol predaj kanadských internetových lekární 

ohodnotení medzi 600 mil. a 1 mld. USD. V mnohých prípadoch sú tieto liečivá vyrábané v USA a prepravované 

do Kanady na predaj a následne exportované späť do USA prostredníctvom internetových lekární. Aj napriek tomu, 

že americký úradníci FDA zaujali pozíciu, že takýto predaj je ilegálny v USA, export prostredníctvom 

internetových lekární pokračuje ďalej a rastie, nakoľko niektoré americké štáty, mestá a prevažná časť kupujúcich 

liečivá nakupujú svoje produkty od kanadských  internetových lekární. Dodnes, kanadská federálna vláda 

a provinčné vlády podstúpili iba málo aktívnych krokov na zabránenie takéhoto obchodu, aj keď je takýto obchod 

v rozpore s viacerými provinčnými zákonmi regulujúcimi činnosť lekární a lekárov“ (Terry, Ederer a Orange, 2005, 

s. 4). V tomoto prípade sa potom autori pýtajú, či takýto predaj neporušuje článok 1709(5), pretože tieto lieky sú 

určrné na predaj v Kanade a nie na spätný predaj v USA. Ako uvnádzajú autori Terry, Ederer a Orange (2005) 

v prípade EU je to jednoznačné: patentové právo je vyčerpané na území jedného členského štátu a teda nemôže byť 

produkt znovu vyvezený do inej krajiny. NAFTA neobsahuje úpravu paralelného importu, to je ponechané na 

každej členskej krajine a v kapitole 17 sa uvádza, že IPRs majú byť chránené tak, aby takéto opatrenia nevytvárali 

prekážky zákonnému obchodu. 
90Nútené licencovanie spočíva v tom, že vláda môže umožniť tretej strane vyrábať produkt, ktorý je chránený 

patentom a to bez súhlasu majiteľa patentového práva. Článok 1709(5) NAFTA zabezpečuje majiteľom 

patentových práv ochranu a to tak, že bez súhlasu majiteľ patentového práva nie je možné využívanie jeho patentu. 

Táto ochrana je zabezpečená po dobu apoň dvadsiatich rokov od podania žiadosti alebo sedemnásť rokov od 

vydania patentu. Avšak článok 1709(6) umožňuje udelenie vínimiek a to v prípade, že nie sú v rozpore s bežným 

využívaním patentu alebo nepoškodzujú majiteľa (Cameron, MacKendrick a Settimi, 2010, s. 4). „TRIPS obsahuje 

v článku 31 Other Use Without Authorization of the Right Holder podmienky, za ktorých môže byť udelená nútená 

licencia a to sa týka najmä naliehavých prípadov, prípadov kedy nie sú potom takéto produkty využité na komerčné 

účely alebo ak predchádzajúce snahy o udelenie licencie, riadnymi prostriedkami, zlyhali“ (Lee, 2011, s. 2).  
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(ratifikácia medzinárodných dohôd vzťahujúcich sa na copyrights) a  2012.
91

 V roku 

1993 a 1994 bol kvôli NAFTA prijatý zákon C-88, ktorý upravuje retransmisiu 

hudobných diel. Neskôr kvôli vstupu do WTO (1995) boli v roku 1996 prijaté zmeny, 

ktoré rozšírili jeho pôsobnosť na všetkých členov WTO (Canadian Cultural 

Observatory, 2006).  

Špecifikom kanadského systému IPRs je, že ochraňuje kanadské kultúrne 

dedičstvo. Táto ochrana má slúžiť na zachovanie kanadskej kultúry a kanadského 

priemyslu tak, aby nebol vytlačený zahraničnou tvorbou (napríklad obrazové alebo  

zvukové záznamy) (Park, 2007).
92

 V tomto smere bola Kanade udelená výnimka 

z dohody NAFTA, čo umožňuje Kanade sa značne odchýliť od ustanovení v 17. 

kapitole (Brown a Manolakas, 2000).  

Problém pirátstva a potreby ochrany IPRs nie sú iba záležitosťou vzťahov Mexiko-

USA. S rovnakými problémami sa potýka aj Kanada. Podľa správy skupiny the CACN 

z roku 2006, boli škody spôsobené pirátstvom a porušovaním IPRs odhadnuté na 20 až 

30 mld. USD ročne. Podľa tejto správy síce Kanada technicky prijala záväzky 

vyplývajúce zo záväzkov TRIPS a NAFTA, ktoré vyžadujú trestné presadzovania IPRs 

a opatrenia na hraniciach, avšak v praxi sa jej to veľmi nedarí. Kanada je kritizovaná 

najmä zo strany USA za ich nečinnosť a zo strany rôznych organizácii za to, že systém 

ochrany je neprehľadný a neefektívny, keďže v prípade obchodných značiek nie sú 

stanovené rovnaké opatrenia v zákone na ich ochranu ako pri porušovaní autorských 

práv.
93

  

Potrestanie porušovania IPRs je v právomoci federálneho súdu a na úrovni 

vrchných súdov provincií. Porušenie IPRs je najčastejšie potrestané zničením ilegálneho 

                                                           
91V roku 2012 bol upravený zákon na ochranu autorských práv, ktorý obsahuje záväzok jeho úprav každých päť 

rokov, aby tak bolo možné reagovať na zmeny. Novelizácia tohto zákona má predovšetkým podporovať inovácie 

pre high-tech a IT spoločnosti a slúži ako prostriedok na boj proti online pirátstvu (Governmnet of Canada, 2012). 

Podľa nového zákona majú držitelia autorských práv, právo na podniknutie právnych krokov v prípade, že boli ich 

práva narušené, napríklad upozornením poskytovateľa internetového pripojenia, ktorý im môže poskytnúť údaje 

o potenciálnom narušiteľovi, teda o spotrebiteľovi, nemá však právo poskytnúť jeho osobné údaje (iba na základe 

súdneho rozhodnutia) (Governmnet of Canada, 2012). 
92NAFTA udeľuje v dodatku 2016 výnimku kanadskému kultúrnemu priemyslu z ustanovení dohody. Do tejto oblasti 

spadajú: „odvetvia zapojené do publikovania, distribuovania alebo predaja nasledujúceho: knihy, periodiká 

a noviny, filmy alebo videá, audio alebo video hudobné nahrávky alebo tlačená alebo mechanicky čitateľná hudba, 

verejné rádiokomunikácia, rádio, televízia alebo vysielanie káblovej televízie a satelitné programovanie 

a vysielanie sieťových služieb“ (Brown a Manolakas, 2000, s. 83 – 84). 
93Kanada sa od roku 1995 objavuje na zozname krajín, ktorý vyhodnocuje UTSR (Special 301 Report). Je kritizovaná 

najmä za nedostatočnú implementáciu záväzkov dohôd a nedostatočné vynucovanie IPRs a to najmä na hraniciach. 

Problémom zostáva nedostatok nástrojov na zabavenie ilegálneho tovaru. Problém je aj to, že porušenie alebo 

falšovanie obchodnej značky alebo autorských práv je upravené v trestnom zákonníku a nie v zákone o obchodných 

značkách, ale na druhú stranu porušenie autorských práv a jeho potrestanie je predmetom zákona o autorských 

právach (the Canadian anti-counterfeiting network, 2006).  
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tovaru a uložením finančnej pokuty. Hlavný orgán zodpovedný za vynucovanie IPRs na 

federálnej úrovni je federálny odbor pre vynucovanie v rámci RCMP  a hlavný zástupca 

federálneho ministerstva spravodlivosti. Tí sa však venujú riešeniu prípadov 

spadajúcich do federálnej jurisdikcie, ale keďže je federálna jurisdikcia súbežná 

s provinčnou, nechávajú často riešenie týchto záležitostí na provinciách (the Canadian 

anti-counterfeiting network, 2006).  

CBSA ma za úlohu zabraňovať vstupu ilegálneho tovaru na územie Kanady, avšak 

má oklieštené právomoci, nakoľko nemá vždy právomoc na zadržanie tovaru. Niekedy 

ho môže zadržať, iba ak má informácie buď od federálnej alebo provinčnej vlády alebo 

RCMP. Úlohu zadržiavania ilegálneho tovaru na hraniciach si teda delia dve inštitúcie 

CBSA, ktorá oparuje na základe colného zákona a RCMP, ktorá operuje na základe 

trestného zákona. Aby zlepšili svoju koordináciu, bola založená JFO.
94

  

4.4.2. Kvantitatívne ukazovatele 

Ekonomika Kanady patrí medzi najvyspelejšie na svete. Nielenže disponuje značnými 

zásobami nerastných surovín (ropa, zemný plyn, urán atď.), v ich vývoze a spracovaní 

sa radí na popredné miesta, jej ekonomika rovnako dobre prosperuje z odvetví, ktoré sú 

založené na inovatívnom potenciálne. Kanada patrí medzi popredných lídrov vo vývoji 

technológií či už pre ťažobný priemysel, farmaceutický priemysel alebo ICT. Medzi 

najdôležitejšie odvetia patria: automobilový, ropný a plynárenský, chemický, 

farmaceutický, letecký a ICT (MZV ČR).
95

    

Na tomto krátkom výpočte môžeme vidieť, že kanadská ekonomika je založená na 

inováciách a rozhodne je čo chrániť z pohľadu IPRs. Najlepšie ekonomické vzťahy 

zachováva Kanada s USA. Dôvodov môže byť mnoho, avšak geografická blízkosť 

a teda dostupnosť obrovského odbytiska kanadského tovaru je jednoznačná a zároveň aj 

vyspelosť spotrebyteľského dopytu a teda aj výšky dôchodkov. USA a Kanada vytvorili 

                                                           
94„Ako už bolo uvedené, primárna zodpovednosť za presadzovanie IP kriminality je v súčasnej dobe v rukách 

federálneho odboru pre vynucovanie v rámci RCMP. Pobočka sa zaoberá presadzovaním federálnych zákonov, 

vrátane zákona o autorských právach a má právomoc určiť obvinenia podľa trestného zákonníka. Ďalšie, trestné 

stíhanie, a to aj pre IP trestné činy, sú záležitosťou krajinského súdu, a nie federálneho súdu Kanady, súd, ktorý má 

najväčšie skúsenosti v IP záležitostiach v Kanade. Okrem federálnych / provinčných otázok právomoci, problémy 

vznikajú aj medzi federálnymi agentúrami, najmä medzi CBSA a RCMP. Konečným výsledkom je, že účinné 

presadzovanie je obmedzené. RCMP, ktorá má mandát a odborné znalosti pre efektívne plnenie trestného práva, 

nemá dostatočnú podporu a to najmä, pokiaľ ide o posilňovanie ochrany hraníc a stíhanie“ (the Canadian anti-

counterfeiting network, 2006, 34 – 35). 
95V prípade ICT sa jedná aj o najväčšieho súkromného investora do R&D. V tomto smere je nasledovaný 

farmaceutickým priemyslom. Ten sa delí na lieky chránené patentom a na generické liečivá. Až 75% exportu tvoria 

patentové liečivá a do R&D sa ročne investuje viac ako 1 mld. CAD (MZV ČR). 
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zónu voľného obchodu už v roku 1988, avšak tá neobsahovala žiadne ustanovenia 

o ochrane IPRs.  

Najviac sa na tvorbe HDP podieľa sektor služieb (71%), ktorý je nasledovaný 

ťažobným a spracovateľským priemyslom (21%). Na základe dát, ktoré zozbierali 

Charles, McDougall a Tran (2001) za roky 1992 až 2000, sektory kanadskej ekonomiky, 

ktoré sú založené na potrebe patentovania vytvorili za rok 2000 až 16.6% HDP, čo je 

nárast o 4,4% od roku 1992 a svojím rozvojom prispeli k rastu kanadskej ekonomiky 

o 36,5% za rovnaké obdobie. Na raste sa najviac podieľal elektrotechnický sektor 

(12.2%), dopravné zariadenia (8,5%), nábytkársky sektor (11,3%) a obchodné služby 

(7,5%) (Charles, McDougall a Tran, 2001).  

Väčšina výroby je exportovaná na americký trh. Od roku 1993 do roku 2012 

vzrástol americký export do Kanady o 191% a import z Kanady do USA o 192% 

(Villarreal a Fergusson, 2013). Avšak celkový rast vzájomného obchodu má rastúce 

tempo už od roku 1988. V prípade odvetví, ktoré sú orientované na využívanie patentov 

bolo v roku 1998 až 64,8% výroby exportovanej. Z toho až 91% je smerovaných práve 

do USA a 66,2% je importovaných z USA.
96

 Rovnako je to aj v prípade odvetví, ktoré 

závisia na ochrane autorských práv. Opäť je tu najdôležitejším partnerom USA 

(Charles, McDougall a Tran, 2001).  

„Berieme na vedomie, že kanadský copyright sektor je silne závislý na Spojených 

štátoch v medzinárodnom obchode, s takmer 53,9% podnikateľských služieb a 91,7 % 

autorsky chránených tovarov je vyvážaných na trh v USA. Rovnako, väčšina tovaru 

(84,1 %) a služieb (77,3 %), ktoré sa dovážajú pochádza zo Spojených štátov“  

(Charles, McDougall a Tran, 2001, s. 31). 

 Po roku 1993 vzrástol export aj do Mexika. Produkty elektrotechnického,   

strojárenského, dopravného a poľnohospodárskeho sektoru tvoria hlavné vývozné 

artikle Kanady do Mexika. Jedná sa väčšinou už o hotový tovar s vyššou pridanou 

hodnotou. Podľa správy kanadského parlamentu Trade and Investments (2011) tvorili 

takéto výrobky v roku 2010 až 77% exportu do Mexika. „Od vzniku NAFTA, Kanadský 

priemerný ročný export do Mexika vzrástol o viac ako 300% v porovnaní s priemerným  

ročným exportom do Mexika za obdobie od 1975 do 1993“ (Park, 2007, s. 18).  

                                                           
96„Kanadská ekonomika je vo veľkej miere ovplyvnená obchodnými a investičnými vzťahmi so Spojenými štátmi, 

ktoré sú ovplyvnené do určitej miery IPRs režimami oboch krajín. Tak Kanada zostáva čistým dovozcom 

duševného vlastníctva, prevažne od južného suseda“ (Maskus, 2001, s.2).  
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Viac ako polovica celkovej produkcie je určená na vývoz, avšak podľa zistení Maskusa 

(2001) „aj napriek zvýšeniu relatívneho vývozného podielu high-tech, dovozy rástli 

rýchlejšie ako export. Kanada je naďalej čistým dovozcom technológií prostredníctvom 

obchodných tokov“ (Maskus, 2001, s. 14).  

Obchod však nie je jediný prostriedok, ktorým sa do krajiny alebo z nej dostávajú 

nové technológie, informácie a inovácie. „Firmy tiež zvýšia efektivitu učenia a 

vstrebávania technologických informácií od iných firiem. Tento prenos môže byť 

účelný a sprostredkovaný prostredníctvom trhových transakcií vo forme licencovania 

technológií, spoločných podnikov a priamych zahraničných investícií“ (Maskus, 2001, 

s. 8).  

V roku 1994 smerovali kanadské FDI do Mexika najmä do ťažby, telekomunikácií, 

automobilového priemyslu a výroby nápojov. Po vzniku NAFTA najviac kanadských 

FDI smeruje do automobilového priemyslu, počítačových softwarov, nehnuteľností, 

služieb a bankovníctva, čo podporilo tok technológií z Kanady do Mexika (Kriton, 

1998). „Je to tak, že investície prinášajú moderné technológie, ako sú Mexické operácie 

koordinované s činnosťami v Kanade a v Spojených štátoch. Tieto toky by sa mali 

zvyšovať spolu so zvyšujúcim sa exportom. Kanadské investície sú založené 

(prostredníctvom priameho prenosu a modernej kapitalizácie) na moderných 

technológiách v bankovníctve, autodieloch a telekomunikáciách. High-tech firmy ako 

IBM Kanada oceňujú tiež úlohu NAFTA v ochrane tejto technológie prostredníctvom 

ustanovení o ochrane duševného vlastníctva (patenty, autorské práva, obchodné 

tajomstvo a ochranné značky)“ (Kriton, 1998, s. 187). 

Oproti Mexiku sa po vzniku NAFTA príliv kanadských FDI do USA spomalil. 

Najväčšie tempo, okolo 65%, bolo zaznamenané v rokoch od 1986 do 1995.
97

 V prípade 

FDI z USA do Kanady však vidíme úplne opačný efekt, nakoľko sa investície neustále 

zvyšovali, čo prospelo v neposlednom rade k zvýšeniu kanadskej produktivity. 

Podľa Parka (2007) silnejšie IPRs podporili vonkajšie FDI, nakoľko prísnejšia ochrana 

IPRs stimulovala investície do R&D a tie podporujú dlhodobý odliv kapitálu z Kanady, 

ktorý našiel svoje najlepšie umiestnenie práve na mexickom trhu. Teda nedošlo iba 

                                                           
97„Kanadský prílev FDI do Spojených štátov trvalo rástol, z 1,3 mld. USD v roku 1992 na 7,1 mld. USD v roku 1995, 

ale potom klesol na 5,7 mld. USD v roku 1996. Tieto údaje silne naznačujú, že NAFTA nemala byť podnetom pre 

Kanaďanov k zvýšeniu ich FDI v Spojených štátoch na úkor zámoria. Zdá sa, že nedošlo k efektu odklonu 

investícií“ (Kriton, 1998, s. 187). 
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k šíreniu existujúcich technológií, ale v prípade Kanady bol silne podporený inovatívny 

charakter ekonomiky.  

Potom čo vstúpila v platnosť NAFTA sa v rokoch 1990 až 1996 zvýšil podiel 

amerických patentov v Kanade o 39%. Naopak kanadské patenty zvýšili svoj podiel 

v Mexiku a USA, kde je podiel patentovania stále najvyšší. Podľa Parkových (2007) 

zistení, silnejšie IPRs nielenže prispeli k šíreniu technológií, ale zvýšili aj R&D 

a patentovanie (Park, 2007).
98

 Avšak Kanada zvýšila svoje patentovanie rovnomerne, 

teda nie iba v rámci NAFTA, ale aj v nečlenských krajinách a naopak aj nečlenské 

krajiny zvýšili patentovanie v krajine, čo naznačuje vysokú atraktívnosť 

inštitucionálneho prostredia (Park, 2007; Maskus, 2001).  

V prípade Kanady, sila patentového práva priamo ovplyvňuje aj R&D a inovatívny 

potenciál. Charles, McDougall a Tran (2001) na základe zozbieraných dát zistili, že 

R&D je mimoriadne dôležitý v tzv. patentových sektoroch. Výdavky v týchto 

odvetviach dosahujú až 78.7% celkových výdavkov na R&D. Najviac sa na financovaní 

R&D podieľa súkromný sektor.
99

 Ak porovnáme R&D aktivitu Kanady a USA, tak 

jednoznačne v tomto smere vedie USA, avšak za posledné roky Kanada vo výskume 

svojho južného suseda rýchlo dobieha. V období od 1990 do 1997 vzrástol  celkový 

podiel na R&D vo výrobe o 26% (Maskus, 2001). Ak sú merané čisté príjmy 

z udelených licencií, tak potom nárast od  roku 1990 do 1996 je priam neuveriteľný, 

nakoľko sa prebytok tejto platobnej bilancie v oblasti licenčných poplatkov dostal 

z nuly na hodnotu 350 mil. USD. „To znamená, že Kanada sa stáva zdrojovou krajinou 

pre svetovo využívané technológie“ (Maskus, 2001, s. 10). 

4.5. Vonkajšie vzťahy 

V predchádzajúcich častiach sme si predstavili jednak legislatívne úpravy na ochranu 

IPRs  a následne cesty, ktorými sa medzi členmi NAFTA šíria technológie a inovácie, 

ktoré pomáhajú ekonomickému rastu a rozvoju každého člena. Avšak krajiny 

integračného združenia NAFTA udržiavajú intenzívne obchodné styky aj so zvyškom 

                                                           
98„Žiadosti o udelenie patentov obyvateľov USA v Kanade prudko vzrástli, od 16 832 do 23 434 medzi rokmi 1990 a 

1996, čo predstavuje nárast o 39 percent. To môže byť porovnané s 29% nárastom všetkých aplikácií, čo naznačuje, 

že Spojené štáty zvýšili podiel kanadských patentových prihlášok v priebehu času. Aplikácie z kanadských 

obyvateľov v Spojených štátoch sa zvýšil o 33% v rovnakom období“ (Maskus, 2001, s. 8). 
99Medzi krajinami OECD mala Kanada v rokoch 1990 až 1997 najväčší nárast súkromného R&D a to o 50% 

(Maskus, 2001). 
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svetovej ekonomiky. Tu môže nastať niekoľko problémov ohľadom ochrany IPRs, či už 

v zmysle exportu alebo importu.  

Ako bolo spomenuté v časti venovanej USA, najväčšie problémy sú v Ázii, resp. 

v Číne, keďže kvôli jej slabej ochrane IPRs (v porovnaní s USA) prichádza americká 

ekonomika ročne o miliardy USD. V prípade importu sme si naznačili problémy 

v Kanade.  Je kritizovaná pre nedostatočnú koordináciu kontroly na hraniciach (resp. 

prístavoch) a nedostatočnú prehľadnosť a jasnosť legislatívnej ochrany IPRs, najmä 

ohľadom ich vynucovania, čo často vyúsťuje do prenikania ilegálneho tovaru nielen na 

územie Kanady, ale veľmi rýchlo sa šíri aj do ostatných krajín NAFTA.   

V Mexiku je aj napriek intenzívnym opatreniam veľký problém pirátstva a výroby 

tovarov, ktoré porušujú IPRs, čo sa snaží riešiť spolu s americkou stranou, nakoľko je to 

hlavná destinácia mexického tovaru a naopak. 

Napriek mnohým nedostatkom, NAFTA znamená pre Mexiko obrovské 

ekonomické príležitosti. Vďaka realizácií reformných opatrení či už v rámci 

liberalizácie obchodu alebo úpravy systému ochrany IPRs sa stalo Mexiko žiadanou 

destináciou pre zahraničné FDI a patentovanie a to najmä zo strany USA a Kanady. 

Keď Park (2007) porovnal FDI, ktoré prúdia do Mexika z krajín mimo NAFTA zistil, že 

nárast bol iba nepatrný v porovnaní s Kanadou a USA a to iba o 12%. V prípade 

Kanady sa posilnil R&D a stala sa nielen destináciou kam smerujú nové technológie, 

ale najmä sa stala ich pôvodcom a exportérom. Podľa štatistík kanadského Ministerstva 

zahraničných vecí a medzinárodného obchodu, v prípade FDI z krajín mimo NAFTA 

vedie skupina APEC a až na treťom mieste je EU. V prípade USA sa obchod 

s technológiami veľmi neodlišuje obchod s členmi NAFTA od obchodu napríklad 

s Japonskom alebo Európou.  

Ak budeme vychádzať z Parkových (2007) zistení, ktorý porovnával technologický 

transfer medzi NAFTA a zvyškom sveta, tak potom v prípade Kanady, „ktorá zvýšila 

svoje patentovanie mimo území NAFTA, to môže odzrkadľovať buď technology-push 

efekt (to znamená reformy IPRs zvýšili inovatívnosť Kanady a jej expanziu do 

zahraničia) alebo ide o väčšiu príťažlivosť ostatných krajín“ (Park, 2007, s. 17), 

nakoľko aj tie v dané obdobie upravili zákony chrániace IPRs. Napriek tomu Kanada 

najviac patentových prihlášok podáva v USA.  

Pre Mexiko znamenali reformy IPRs zvýšenie prihlásených patentov najmä zo strany 

USA a Kanady, ale aj Nemecka či Japonska. „V priemere zvyšok sveta taktiež zvýšil 
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priemerné ročné patentovanie v Mexiku o viac ako 700%, potom čo vstúpila NAFTA 

v platnosť. Aj keď krajiny v kontrolnej skupine nie sú členmi NAFTA, politické 

reformy v Mexiku poskytli dôležitý signál vonkajším investorom a vynálezcom“ (Park, 

2007, s. 17). Podľa Parkových (2007) údajov je však mexický nárast patentovania 

v zahraničí zanedbateľný, ak porovnáme obdobia pred a po vzniku NAFTA. USA po 

vzniku NAFTA začalo najviac patentovať v Mexiku, napriek tomu USA a rovnako 

rýchlo zvýšilo svoje patentovanie aj vo zvyšku sveta. Celkovo však Park zistil, že 

skupina NAFTA udeľuje viac patentov v rámci združenia ako mimo neho (Park, 2007). 

V prípade exportu do iných krajín, mimo NAFTA, došlo tiež k nárastu, ale iba 

k miernemu, ak to porovnáme s nárastom obchodu v rámci NAFTA. Podľa Parka 

(2007) sa to dá vysvetliť aj tak, že v celkovom priemere sú zahrnuté veľké aj malé trhy 

mimo združenia. Podľa môjho názoru, ktorý potvrdil aj bývalý U.S. Trade 

Representative Robert Zoellick, je dôvod to, že väčšina tovaru je umiestňovaná na trhu 

NAFTA (The Heritage Foundation, 2001). 
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Záver 

Vychádzajúc z teoretických predpokladov NIE, ktorej hlavnými bodmi sú transakčné 

náklady a inštitúcie, snažila som sa preukázať pozitívny vplyv IPRs na ekonomický 

rozvoj integračného združenia NAFTA. Zároveň som vychádzala z teoretických 

predpokladov novej teórie rastu, ktorá za hlavný faktor rastu považuje inovácie 

a technológie. Hlavnou úlohou IPRs je chrániť know-how, technológie alebo akékoľvek 

inovácie a sú jedným z transakčných vstupov a hrajú dôležitú úlohu v tých sektoroch 

ekonomiky, ktoré sú závislé na ochrane IPRs a teda aj pri vyjednávaniach 

a obchodovaní s tovarmi a službami s vyššou pridanou hodnotou. Ovplyvňujú to, či 

budú mať subjekty záujem o export, FDI alebo o investovanie do R&D a podobne. 

Majú teda vplyv na to, či budú uskutočnené transakcie. Napríklad v prípade Kanady 

zmeny v IPRs pomohli zvýšiť inovatívny potenciál krajiny, zvýšením investovania 

finančných prostriedkov do R&D. Dá sa predpokladať, že k tomu prispelo aj 

obmedzenie núteného licencovania. Niekedy však môže mať silná ochrana IPRs aj 

opačný efekt, ako napríklad v prípade USA, kde boli transakčné náklady na R&D 

zvýšené, pretože „v prípade inovácií sa zvýšila potreba licencovania alebo udeľovania 

iných foriem povolenia na využívanie už existujúceho know-how“ (Park, 2007, s. 7).  

Ak chceme zhodnotiť integračné zoskupenie NAFTA ako celok, tak potom je 

zrejmé, v prípade inovatívneho potenciálu, tu sú rozdiely medzi členmi. Avšak reformy 

v oblasti IPRs prispeli, viac či menej, k ekonomickému rozvoju všetkých členov. 

Z údajov vyplýva, že jednoznačným víťazom sa stalo Mexiko.  

V prípade Mexika je však potrebné konštatovať, že úroveň výdavkov na R&D 

nedosahuje ani priemer toho, čo vynakladajú USA a Kanada. Avšak ak si porovnáme 

obdobie spred roku 1994, tak je jasné, že Mexiko sa v tomto ohľade hýbe správnym 

smerom. Aj keď nemá vlastnú R&D základňu na takej vysokej úrovni ako USA a 

Kanada, vďaka zmenám v IPRs zákonoch (najmä v patentovom zákone) je v krajine 

prihlasovaných viac patentov zo zahraničia (hlavne z USA a Kanady), čo pomáha šíriť 

už existujúce know-how a z toho môže čerpať Mexiko v budúcnosti. Rovnako prispeli 

aj štátne opatrenia v oblasti vysokého školstva, kde sa vláda snaží o podporu najmä 

technických oborov a tak zvyšovať podiel odborníkov na celkovom počte obyvateľstva. 

Inštitucionálne prostredie v Mexiku nie je určite optimálne nastavené, avšak ako 

naznačuje vývoj v oblasti IPRs, pomáha vytvárať stabilnú základňu pre príliv FDI 

najmä do IPRs intenzívnych odvetví najmä z Kanady aj USA. Aj prípade obchodu 
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s tovarmi, Mexiko možno jednoznačne označiť za krajinu, pre ktorú je členstvo NAFTA 

najvýhodnejšie, z pohľadu ekonomického rozvoja.  

Ak sa pozrieme na USA, tak v tomto prípade bola ochrana IPRs nastavená veľmi 

prísne, už pred samotným vznikom NAFTA, teda po roku 1994 sa zmenilo iba málo 

z pohľadu ekonomického rozvoja a IPRs. Dôvod je prostý. USA patrí medzi 

technologicky najvyspelejšie krajiny a ekonomika je postavená práve na tejto 

komparatívnej výhode dlhšiu dobu, preto vznik NAFTA markantne nezmenil už tak 

vysokú úroveň tých sektorov, ktoré sú IPRs intenzívne. Rovnako to platí aj v prípade 

vzťahov medzi USA a Kanadou. Celkovo sa FDI, export alebo patentovanie zvýšilo, ale 

nie tak veľmi, ako keď to porovnáme s Mexikom a to z dôvodu, že jednak ani jedna 

krajina neprešla takými intenzívnymi zmenami IPRs ako Mexiko a druhým dôvodom je, 

že USA a Kanada sú dôležitými obchodnými už dlhšiu dobu a inštitucionálne aj 

ekonomické prostredie je veľmi príbuzné. V prípade Kanady, tak ako už bolo 

spomenuté, prísnejšia ochrana IPRs naozaj podporila R&D a tak sa potvrdzuje názor 

Waltera G. Parkra a Juana C. Ginartea (2007) a síce, že v prípade Kanady benefity 

z režimu IPRs prevažujú náklady na jeho udržiavanie a to z dôvodu vysokej návratnosti 

do R&D. Avšak aj v prípade Mexika môžeme hovoriť o prevyšujúcich benefitoch a to 

najmä z dôvodu expanzie patentovania, exportu a FDI do krajiny, ktoré pomáhajú zase 

v šírení už existujúcich technológií. Aj keď je R&D považovaný za hlavný zdroj nových 

inovácií, je potrebné zohľadniť aj faktor prílivu už existujúcich technológií a know-

how, ktoré môžu vytvoriť pevnú základňu pre budúci rozvoj vlastného R&D, ale na to 

je potrebné, aby boli investori ochotní preniesť svoje investície do krajín, či už vo forme 

FDI alebo prostredníctvom licencovania či patentovania a podobne.   

Silnejšia ochrana IPRs v Kanade a Mexiku prispela k tomu, že do týchto krajín 

prúdi viac technológií aj z krajín mimo NAFTA. Hlavne Mexiko sa stalo veľmi 

atraktívnou krajinou, kde sú smerované FDI a patentovanie, aj keď sa na prvom mieste 

drží USA. Potom ako vstúpila NAFTA v platnosť sa všetky krajiny zaviazali aj k tomu, 

že budú efektívne vynucovať dodržiavanie IPRs. Aj keď je v tejto oblasti ešte dosť 

priestoru na zlepšovanie, je očividné, že krajiny v tejto otázke prijali viacero opatrení 

a spolupracujú medzi sebou a to je najzreteľnejšie medzi Mexikom a USA, avšak aj 

v Kanade je stále čo zlepšovať. V tomto prípade je nie veľmi efektívny dozor nad 

prílivom ilegálneho tovaru, keďže sa tu stretávame s nejednoznačne definovanými 

právomocami orgánov.  
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V prípade kontrolnej premennej, teda ak porovnáme vzťahy s nečlenskými 

krajinami, tak zistíme, že viac sa zvýšil technologický transfer v rámci NAFTA, ako 

mimo neho. V prípade exportu do iných krajín, mimo NAFTA, došlo tiež k nárastu, ale 

iba k miernemu, ak to porovnáme s nárastom obchodu v rámci NAFTA. Podľa Parka 

(2007) sa to dá vysvetliť aj tak, že v celkovom priemere sú zahrnuté veľké aj malé trhy 

mimo združenia. Podľa môjho názoru, ktorý potvrdil aj U.S. Trade Representative 

Robert Zoellick, je dôvod to, že väčšina tovaru je umiestňovaná na trhu NAFTA (The 

Heritage Foundation, 2001). 

Ak si chceme odpovedať na otázku, či IPRs prispeli k ekonomickému rozvoju 

NAFTA, tak potom som na základe zozbieraných údajov toho názoru, že áno 

a potvrdila sa hypotéza formulovaná na začiatku. Tak ako je stanovené aj v úvode, IPRs 

nie sú jediným faktorom, ktorý podporuje ekonomický rozvoj. Je to aj 

makroekonomická stabilita alebo vybavenosť zdrojmi, napríklad ľudskými. Avšak ak 

vychádzame z toho, že technologický pokrok je jedným z faktorov, ktoré úzko súvisia 

s ekonomickým rastom a rozvojom, potom NAFTA jednoznačne preukázala, že v tomto 

prípade je ochrana IPRs veľmi dôležitá pre všetkých členov.  

V neposlednom rade je potrebné pripomenúť, že rozsah tejto práce pokrýva 

problematiku IPRs v krajinách NAFTA iba čiastkovo a snaží sa formulovať všeobecné 

závery zo zozbieraných údajov, ktoré sú v podstate taktiež veľmi hrubé a preto by som 

odporučila ďalšie spracovanie témy podrobnejšie, s tým, že by bolo viac pozornosti 

venovanej práve kvantitatívnym ukazovateľom a boli by do detailov preskúmané 

jednotlivé druhy IPRs, nielen patentovanie a licencovanie a taktiež aj jednotlivé 

priemyselné odvetvia. V tomto prípade by sa však jednalo o veľmi rozsiahlu štúdiu, 

ktorá by mohla priniesť veľmi komplexný pohľad na túto problematiku v rámci 

NAFTA. Druhou možnosťou je zamerať sa na presadzovanie IPRs v jednotlivých 

krajinách a na spoluprácu v tejto oblasti. Túto problematiku považujem za veľmi 

rozsiahlu, aj keď je to iba v rámci jedného integračného zoskupenia, nakoľko môže byť 

skúmaná z rôznych uhlov pohľadu, napríklad aj z pohľadu bezpečnosti. Taktiež by bolo 

zaujímavé sa bližšie zaoberať iba Mexikom, ktoré by mohlo slúžiť ako príklad pre 

ostatné krajiny s podobným stupňom rozvinutosti, pri formovaní inštitucionálneho 

prostredia IPRs.  
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Summary 

Based on theoretical assumptions of the new institutional economics, which main points 

are transaction costs and institutions, I tried to demonstrate the positive impact of IPRs 

on economic development in association with NAFTA integration. Thesis is also based 

on theoretical assumptions of the new growth theory and its assumption that the main 

factor of growth is innovation and technology. The main task of IPRs is to protect 

know-how, techniques or any innovation. IPRs are one of the transaction inputs and 

play an important role in the economic sectors that depend on the protection of IPRs and 

also in negotiations over trade in goods and services with higher added value.  

IPRs affect whether business subjects are interested in export, FDI, or to invest in 

R&D and all that. They thus have an impact on whether the transaction will be carried 

out, so that they can reduce transaction costs, as in the case of Canada, where changes in 

IPRs have helped to increase the innovative potential of the country. Sometimes, 

however, IPRs have the opposite effect, such as in case of the U.S., where transaction 

costs for R&D have been increased as "innovators must seek more licenses or 

permissions to utilize existing know-how" (Park, 2007, p. 7). 

If we would like to evaluate the integration group NAFTA as a whole, then it is 

obvious in the case of innovative potential, that there are differences between members. 

However, reforms in the field of IPRs contributed, more or less, to the economic 

development of all members. The data show that the main beneficiary is Mexico.  

While in Mexico's case we must point out, that the level of expenditure on R&D is 

less than the average of what is being spent in U.S. and Canada. However, if we 

compare the period prior to 1994, in this regard, it is clear that Mexico is moving in the 

right direction. Although, Mexico does not have R&D base at such a high level as the 

USA and Canada, but thanks to changes in IPRs laws (especially in the Patents Act), 

more patents applications from other countries are filled in Mexico (mainly from USA 

and Canada), which helps spread the already existing know-how and this can help 

Mexico in the future to develop its own R&D. Similarly, government actions in Mexico 

have also contributed to higher education, where the government is trying to promote in 

progress, mainly in technical fields and thus increase the share of professionals in the 

total population.  

Institutional environment in Mexico is certainly not optimally set. But as 

development in the field of IPRs indicates, reforms of IPRs have helped to create a 
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stable base for the influx of FDI into particular IPRs intensive industries mainly from 

Canada and the U.S. Even in trade, Mexico can be identified as country for which the 

membership of NAFTA serves best, in terms of the economic development. 

If we look at the U.S., the protection of IPRs has been very strong even before the 

emergence of NAFTA. IPRs impacts after 1994 have changed a little in terms of 

economic development. The reason is simple. USA is one of the most technologically 

advanced countries and economy is built on this comparative advantage for a long time, 

so the emergence of NAFTA has not drastically changed the already high level of those 

sectors that are IPRs intensive. The same is true in the case of relations between the 

USA and Canada. Overall, FDI, export or patenting has increased, but not as much as 

when we compare it with Mexico because in the first place, no other NAFTA country 

has undergone such profound changes of  IPRs as Mexico and the second reason is that 

the U.S. and Canada are already important trading partners and institutional and 

economic environment is very similar. In the case of Canada, as mentioned earlier, 

stricter protection of IPRs have really encouraged R&D and thus confirms the view of 

Walter G. A couple of times, and Juan C. Ginartea (2007), namely, that in the case of 

Canada, the IPRS benefits outweigh the cost of maintenance, because of the high return 

to R&D. However, in the case of Mexico, we can also talk about excess benefits, mainly 

due to the expansion of patenting, exports and FDI into the country, which in turn 

assists in the dissemination of existing technologies. Although, the R&D is considered 

as a major source of new innovations, it is necessary to take into account the factor of 

inflow of existing technologies and know-how that can form a solid base for the future 

development of their own R&D. But for this, it is necessary that investors are willing to 

transfer their investments to the country, whether in the form of FDI or through 

licensing and patenting, and the like.  

Stronger protection of IPRs in Canada and Mexico contributed to the fact that in 

also more technologies flows from outside NAFTA. Mainly Mexico has become a very 

attractive country, where FDI and patenting is directed, although at first holds USA. 

After NAFTA came into force, all members committed to the fact that they will 

effectively enforce IPRs. Although, in this area there is still considerable room for 

improvements, it is clear that countries in this issue have taken a number of measures 

and cooperate with each other and this is evident between Mexico and U.S., but also in 

Canada is still room for improvements. In the case of Canada, there is not very efficient 
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supervision of the influx of illegal goods, as they are faced with ambiguously defined 

powers of authorities.  

In the case of the control variable, hence when comparing relations with non-

member countries, we can see that there is an increased technology transfer more within 

NAFTA, that with outside of it. Although in the case of exports to other countries 

outside of NAFTA, there was also an increase, but only slightly, if we compare it with 

the growth of trade within NAFTA. According to Park (2007) this can be explained by 

the overall average that includes both large and small markets outside the association. In 

my opinion, which was confirmed by U.S. Trade Representative Robert Zoellick, the 

reason is that most of the goods are traded within NAFTA itself.  

If we want to answer the question of whether IPRs have contributed to the 

economic development of NAFTA, then based on the collected data, we can confirmed 

the hypothesis formulated at the beginning. As stated in the introduction, IPRs are not 

the only factor that promotes economic development. It also factor of macroeconomic 

stability or available resources, such as human capital. However, if we assume that 

technological progress is one of the factors that are closely linked to economic growth 

and development, then NAFTA clearly demonstrates that in this case the protection of 

IPRs is very important for all members.  

Finally it should be noted that the scope of work covers the issue of IPRs in 

NAFTA countries only partially and it is trying to formulate general conclusions from 

the data collected, which are basically also very broad and I would recommend more 

detailed treatment of the subject. More attention should be paid to exact quantitative 

variables and they should be examined in detail by different types of IPRs, not only 

patenting. In this case, however, it would be a very extensive study, which could 

provide us with very comprehensive notion on this issue in the framework of NAFTA. 

The second option is to focus on the promotion and enforcement of IPRs across 

NAFTA countries and their cooperation in this area. I consider this issue as very 

extensive, though it is only within a single integration group, so it can be examined 

from different points of view, as well as in terms of security. It would also be interesting 

to further deal only with Mexico, which could serve as an example for other countries, 

with a similar level of development, in shaping their institutional environment IPRs. 
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1. Téma výskumného projektu 

Po skončení druhej svetovej vojny dochádza k zmenám v usporiadaní relácii medzi 

jednotlivými prvkami svetového politického systému, čo malo značný vplyv aj na vývoj 

svetového hospodárstva. V povojnovom období sa začalo prejavovať silné postavenie 

Spojených štátov amerických, ktoré definitívne opustili politiku izolacionizmu a stávajú 

sa svetovou veľmocou. V tejto fáze sa začali prejavovať celosvetové procesy užšieho 

prepájania ekonomík jednotlivých štátov, s cieľom zvýšiť ekonomickú kooperáciu 

medzi krajinami a zároveň zabezpečiť dostatočnú ochranu spoločného trhu. 

Americká, mexická a kanadská ekonomika sú vzájomne prepojené od roku 1994 

a to vznikom integračného zoskupenia NAFTA, ktoré vytvorilo medzi zúčastnenými 

krajinami zónu voľného obchodu. Potom ako dohoda vstúpila v platnosť, bolo potrebné, 

aby boli naplnené aj jej ciele a jedným z nich je aj implementácia a efektívna kontrola a 

dodržiavanie práv na  ochranu duševného vlastníctva – Intellectual Property Rights 

(ďalej iba IPRs)
100

.  

Trh NAFTA zahŕňa dve ekonomiky, ktorých hospodárstvo je zamerané na vývoj 

vysoko sofistikovaných technológií, čo je samozrejme podmienené aj potrebnými 

inováciami. Nedostatočná ochrana IPRs môže preto vážne poškodiť takto zamerané 

ekonomiky, ich konkurencieschopnosť na svetových trhoch. 

NAFTA formuluje pravidlá pre ochranu IPRs, čo zabezpečuje vytvorením 

potrebných mechanizmov na vynútenie ich dodržiavania
101

. Všetky zúčastnené krajiny 

musia dbať na ochranu IPRs a to aj dodržiavaním zásad vyplývajúcich 

z medzinárodných dohôd o ochrane IPRs, napríklad Geneva Phonograms Convention 

(1971), Berne Convention (1971), Paris Convention (1967), New Varieties of Plants 

Convention (1978, 1991). Dodržiavanie ochrany IPRs zaručuje, že krajiny 

neprichádzajú o pridanú hodnotu svojich ekonomík, ale na druhej strane môžu IPRs 

predstavovať aj prekážku pri pohybe tovaru a služieb v medzinárodnom obchode a to 

najmä v prípade krajín, ktoré nemajú dostatočne rozvinutý tento systém ochrany. Táto 

                                                           
100 Zmluva o vytvorení  NAFTA  vošla do platnosti v januári 1994. Táto zmluva zaväzuje všetky tri zmluvné  strany 

k ochrane práv duševného vlastníctva podľa článku XVII. 
101 Mechanizmus riešenia sporov  (kapitola 20: spory medzi štátmi; kapitola 11: súkromný investor môže vzniesť 

žalobu proti členskému štátu NAFTA), ktorý umožňuje aj uvalenie sankcií v prípade porušenia IPRs. 

 

 



 

92 

 

prekážka je čiastočne prekonaná napríklad v rámci zmluvných vzťahov medzi 

členskými krajinami WTO a to prostredníctvom TRIPs (Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights), ktorá bola vytvorená v rovnakom časovom období ako 

ustanovenia rovnakého charakteru v kapitole č. 17 v dohode o vzniku NAFTA a to 

počas Uruguajského kola GATT a v neposlednom rade na dodržiavanie IPRs dohliada 

aj medzinárodná organizácia WIPO (World Intellectual Property Organization). 

V prípade sedemnástej kapitoly NAFTA sa však nejedná o duplicitu pravidiel viacerých 

organizácii v novom dokumente, nakoľko táto dohoda ustanovuje aj spôsoby akými je 

dodržiavanie IPRs vynucované.  

Kapitola 17 dohody o vzniku NAFTA presne formuluje oblasti, ktorých sa ochrana 

IPRs týka a aj nástroje akými je potrebné tieto pravidlá dodržiavať a vynucovať, čo 

predstavuje veľkú výzvu pre každú krajinu, nakoľko inštitúcie vytvorené pre ochranu 

tejto sféry ekonomiky, budú musieť neustále prispôsobovať svoje postupy a nástroje, 

keďže v tejto oblasti dochádza ku každodenným posunom a inováciám nielen pri 

vytváraní nových technológií, ale aj pri ich zneužívaní, preto je potrebná vysoká miera 

spolupráce medzi členskými krajinami NAFTA. 

1.1. Dôvod výberu témy 

Zvolenej téme som sa rozhodla venovať z dôvodu veľkého potenciálu, ktorý 

predstavuje NAFTA pre budúci vývoj ekonomík v severoamerickom regióne a najmä 

z dôvodu, že som sa tejto téme venovala vo svojej bakalárskej práci, pričom som sa 

rozhodla pre hlbšie rozpracovanie témy a to v oblasti implementácie IPRs, nakoľko v 

súvislosti s procesom globalizácie sa zároveň zvyšuje tlak na jednotlivé ekonomiky na 

ochranu svojich trhov a jedným z mechanizmov sú aj dostatočne definované IPRs. 

Súčasné trendy vo vývoji medzinárodných ekonomických vzťahov jasne naznačujú, že 

ťažisko úspechu vyspelých štátov leží v poznatkovo orientovanej spoločnosti, je teda 

samozrejmé, že si táto oblasť vyžaduje značnú pozornosť zo strany štátov. Ďalší 

z dôvodov prečo som sa rozhodla venovať tejto problematike je fakt, že z hľadiska 

praktických skúseností, je čo najlepšie vymedzenie vlastníckych práv potrebné pre 

adekvátne fungovanie ekonomiky. Ako už bolo naznačené budem sa teda opierať najmä 

o teóriu inštitucionalizmu, ktorá kladie dôraz na dostatočne definované inštitúcie, ktoré 

riadia a ovplyvňujú ekonomické ale aj politické aktivity. Pri vychádzaní z tohto 

teoretického základu sa budem snažiť dokázať pozitívny vplyv práv IPRs na rozvoj 
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ekonomiky v rámci NAFTA. V neposlednom rade som sa rozhodla venovať tejto téme 

z dôvodu neveľkej pozornosti, ktorá je jej venovaná v prípade slovenských alebo 

českých autorov, čo je v kontraste s množstvom publikácií zahraničných. Spracovanie 

tejto témy je tiež dôležité z pohľadu ochrany know-how, ktoré sa stáva veľmi cenenou 

komoditou v medzinárodných ekonomických vzťahoch a determinuje postavenie 

ekonomík v rámci medzinárodného ekonomického a politického systému.  

2. Výskumná otázka a hypotéza 

Zámerom práce je poukázať na dôležitosť mechanizmov ochrany práv duševného 

vlastníctva a ich vplyv na rozvoj spoločného trhu v rámci integračného zoskupenia 

NAFTA. Cieľom práce je zameranie sa na implementáciu IPRs a zistenie či takéto 

opatrenia majú alebo nemajú vplyv na rozvoj vnútorného trhu členských štátov NAFTA 

a to s prihliadnutím na komparáciu ekonomických vzťahov USA - Kanada – Mexiko.  

Otázka vplyvu IPRs na rozvoj ekonomiky a rastu je veľmi komplexná a odráža 

rozdielne politiky v každej krajine. Miera účinnosti resp. sila IPRs môže mať však 

nielen pozitívne, ale aj negatívne dopady na rozvoj ekonomiky, avšak v prípade 

NAFTA sa domnievam, že presne definované vlastnícke práva napomáhajú rozvoju 

ekonomík a to v prípade, ak prispievajú k rozvoju dynamickej a transparentnej 

konkurencie na trhu. Samozrejme nie iba implementácia IPRs má vplyv na rozvoj 

ekonomiky, nakoľko do tohto procesu vstupujú aj iné premenné ako je 

makroekonomická stabilita, otvorenosť trhov a zavádzanie politík, ktoré podporujú 

technologický rozvoj a budovanie infraštruktúry a disponibilita ľudským kapitálom. 

Avšak transparentné využívanie a definovanie pravidiel IPRs napomáha celkovému 

rozvoju ekonomiky, keďže predstavujú časť dôležitých vlastníckych práv, ktoré sú 

potrebné pre rozvoj zdravého konkurenčného prostredia v ekonomike s jasne 

stanovenými právami a povinnosťami ekonomických subjektov. Tak ako sa už viacerí 

autori zaoberali otázkou účinnosti IPRs a jej vplyvu na rozvoj ekonomiky, budem sa ja 

snažiť aplikovať dané poznatky na konkrétnu oblasť trhu NAFTA. Budem sa snažiť 

zodpovedať otázky ako:  

1. Aké výhody plynú z presadzovania IPRs pre americko – kanadsko – 

mexické ekonomické vzťahy a či sa zmenila ekonomická spolupráca medzi 

členskými krajinami po implementácii mechanizmov na ochranu IPRs?  
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2. Aké prekážky predstavujú IPRs pre jednotlivé členské štáty (v oblasti 

zavádzania opatrení na ochranu IPRs, rôznorodosť inštitucionálneho 

prostredia medzi členmi)?  

 

Teda hypotéza, ktorú sa budem v práci snažiť potvrdiť znie:  

Implementácie ochrany IPRs má pozitívny vplyv na rozvoj vnútorného trhu NAFTA 

z pohľadu zvýšenej dynamiky rozvoja ekonomík.  

Konceptualizácia  

Z pohľadu úspešnosti ekonomík je jedným z najdôležitejších prvkov inštitúcia 

súkromného vlastníctva a precízne definované vlastnícke práva, ktoré napomáhajú pri 

stimulácii ekonomických subjektov investovať prostriedky do produktívnej aktivity tak, 

aby sa zvýšili zisky a boli uspokojené ich potreby. Teórie, ktoré obhajujú dôležitosť 

existencie inštitúcii pri podpore ekonomického rozvoja, zahŕňajú aj teoretické prístupy, 

obhajujúce najmä vlastnícke práva, ktoré sú hlavným zdrojom rozvoja (táto zásada bola 

aj súčasťou Washingtonského konsenzu). 

Vo svojej práci sa budem opierať o teóriu novej inštitucionálnej ekonómie, ktorá sa 

venuje štúdiu inštitúcií, teda normám a pravidlám, ktoré formujú ekonomické a aj 

politické aktivity v spoločnosti. Inštitucionálna ekonómia zahŕňa dve dôležité oblasti. 

Jednou je prínos Ronalda Coasa a Olivera Williamsona, ktorá sa venuje najmä 

vlastníckym právam a úlohám organizačných  jednotiek pri znižovaní transakčných 

nákladov a druhou je práca Douglassa Northa, ktorý sa venuje dôležitosti inštitúcií pri 

tvorbe poriadku a pravidiel vo vzťahu k štátnej moci a vlastníckym právam 

jednotlivcov. Na rozdiel od neoklasickej ekonómie sa teoretici inštitucionálnej 

ekonómie domnievajú, že subjekty majú obmedzené vedomosti o aktivitách iných 

subjektov a nedisponujú akousi čistou racionalitou, na základe ktorej by vedeli svoje 

rozhodnutia podrobiť jednoznačnej kalkulácii, ktorá by priniesla výhody a zisky. Preto 

si ľudia vytvárajú rôzne inštitúcie, aby obmedzili, alebo na druhej strane podporili, 

nejaké správanie a tým sa celý proces interakcie stáva prehľadnejším 

a predvídateľnejším. Takto vytvorené inštitúcie potom definujú používanie zdrojov, 

pričom určujú konkrétne opatrenia na ich využívanie a v závere stanovujú či sú takéto 

postupy efektívne. Inštitucionálna ekonómia považuje inštitúcie za prvoradý prostriedok 
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rozvoja ekonomiky a preto sa aj ja vo svojej práci budem venovať jednej 

z najdôležitejších a teda inštitúcii vlastníckych práv, v tomto prípade duševným 

vlastníckym právam.  

Keďže som si vedomá toho, že sa inštitúcie vytvárajú a implementujú rozdielne 

v každej krajine, budem sa venovať iba čiastkovej oblasti a teda trhu NAFTA a vo 

svojej práci nebudem ašpirovať na vysvetlenie priamej kauzality medzi IPRs 

a ekonomickým rozvojom v globálnom meradle.  Preto sa budem snažiť vo svojej práci 

analyzovať, ako sú v tomto konkrétnom prostredí formované inštitúcie na ochranu práv 

duševného vlastníctva a aký majú dosah na rozvoj trhu NAFTA, pričom sa v závere 

pokúsim poskytnúť záver o ich priamom či nepriamom dopade.  

Metodológia a operacionalizácia 

Vo svojej práci sa zameriam  na schopnosť členských štátov NAFTA implementovať 

záväzky vyplývajúce zo sedemnástej kapitoly zmluvy NAFTA o ochrane IPRs, keďže 

predstavujú aj jeden z hlavných cieľov spolupráce medzi USA, Kanadou a Mexikom. 

V práci sa budem venovať zmene premenných od roku 1994, kedy vstúpila v platnosť 

zmluva zakladajúca NAFTA, teda ako sa vyvíjali ekonomické vzťahy medzi 

jednotlivými členskými štátmi až do súčasnosti a aké to malo dopady na rozvoj trhu 

NAFTA.  

V hypotéze som si určila nasledujúcu nezávislú premennú a síce práva duševného 

vlastníctva a ako závislú premennú som si určila rozvoj vnútorného trhu NAFTA. Na 

základne stanovených premenných budem skúmať, ako sa menili závislé premenné od 

roku 1994 po súčasnosť. 

Na to, aby som mohla určiť vplyv IPRs na rozvoj vnútorného trhu, sa zameriam 

najmä na legislatívne opatrenia v oblasti dodržiavania IPRs (zameriam sa na 

zakladajúcu zmluvu NAFTA, kapitola 17), ďalej na spoluprácu medzi jednotlivými 

členskými krajinami v rámci vynucovania a dodržiavania IPRs a teda najmä na 

inštitucionálne zabezpečenie a na mieru spolupráce medzi jednotlivými štátnymi 

orgánmi, ktorých agendou je vynucovanie ochrany IPRs. Bude potrebné určiť sektorové 

zameranie jednotlivých ekonomík, čo nám pomôže stanoviť, ktoré z členských krajín 

majú hospodárstva zamerané na výrobu produktov s vysokou pridanou hodnotou a teda 

budú viac tlačiť na presadzovanie IPRs. Tu by som sa sústredila na politické 
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a legislatívne aktivity, ktoré majú za cieľ dosiahnuť rovnaké inštitúcie IPRs vo všetkých 

troch členských krajinách. 

Aby som mohla dokázať praktický vplyv IPRs na rozvoj trhu, sústredím sa na 

ekonomické ukazovatele, teda kvantitatívnymi metódami analyzujem objem 

obchodných tokov medzi členmi, teda či sú firmy z členských krajín NAFTA ochotné 

investovať a rozvíjať svoju produktivitu v štátoch NAFTA, keďže import tovarov 

a služieb podporuje prenos a šírenie technológií a import výrobných prostriedkov 

a technológií môže znížiť náklady na výrobu a zvýšiť produktivitu pomocou 

obchodných tokov. Budem analyzovať či dochádza k väčšiemu prepojeniu trhov 

v rámci tohto integračného zoskupenia, ale tu pre lepšiu ilustráciu bude možno potrebné 

porovnať aj s predchádzajúcim obdobím, teda pred rokom 1994, nielen od 1994 po 

súčasnosť, tak že analyzujem ekonomickú spoluprácu členských krajín pred a po vzniku 

NAFTA.  

Ako kontrolnú premennú som si určila otvorenosť trhu NAFTA voči nečlenským 

krajinám. Tu je potrebné sa zamerať na priepustnosť trhov jednotlivých členských 

štátov a na ich inštitucionálny rámec v oblasti spolupráce s nečlenmi NAFTA. Analýzou 

ciest, pomocou ktorých sa dostávajú technológie do krajín (medzinárodný obchod 

s tovarmi a službami, priame zahraničné investície) zistím, či IPRs naozaj spĺňajú svoju 

funkciu a či vytvárajú prostredie na rozvoj ekonomiky NAFTA aj v prípade vonkajších 

obchodných vplyvov. 

 Danú tému som sa rozhodla spracovať pomocou aplikovania metódy 

jednoprípadovej (jedinečnej) štúdie a to z dôvodu že sa jedná o veľmi špecifický prípad, 

kedy je jedným z hlavných cieľov spolupráce medzi troma krajinami dodržiavanie 

ochrany IPRs a sú stanovené aj inštitucionálne mechanizmy pre ich dodržiavanie. 

V tomto prípade je samozrejmé, že sa nevyhnem využitiu rôznych kvantitatívnych 

ukazovateľov, keďže sa v práci budem zameriavať na ekonomickú spoluprácu medzi 

členskými štátmi, čo povedie k využitiu aj kvantitatívnych metód výskumu. Keďže sa 

jedná o veľmi špecifický prípad budem sa zaoberať jeho hlbšou analýzou a výsledkom 

by malo byť potvrdenie alebo vyvrátenie hypotézy, teda či implementácie ochrany IPRs 

má pozitívny vplyv na rozvoj vnútorného trhu NAFTA z pohľadu zvýšenej dynamiky 

rozvoja ekonomík, ktorá je alebo nie je platná pre tento konkrétny prípad, teda cieľom 

nie je zovšeobecňovať poznatky a vytvárať akúsi všeobecne platnú teóriu.  
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Kritika zdrojov 

Mnohí autori sa venujú najmä snahe vysvetliť prečo sa krajiny rozvíjajú iným tempom 

z pohľadu inštitúcii, pričom sa zameriavajú najmä na komparáciu vyspelých 

a rozvojových štátov, kde je inštitucionálne prostredie rozdielne a snažia sa vysvetliť 

kauzalitu medzi inštitúciami a rozvojom. Množstvo autorov sa tiež zaoberá ochranou 

IPRs v rámci NAFTA a to s prihliadnutím na jednotlivé odvetvia priemyslu (najmä na 

ochranu copyright a ochranu farmaceutického priemyslu)(Schrader), alebo sa vo 

všeobecnosti sústreďujú na IPRs z právneho hľadiska, z toho dôvodu som sa rozhodla 

pre skúmanie kauzálneho vzťahu medzi IPRs a ochranou vnútorného trhu v rámci 

NAFTA. Vo väčšine prípadov sa autori, ktorí spracúvajú tému NAFTA venujú najmä 

vývoju a teda jednotlivým fázam toho integračného zoskupenia a samozrejme dôvodom 

jeho vzniku. Autori, ktorý sa venujú ochrane IPRs v rámci WTO alebo WIPO sa 

sústreďujú napríklad na nevýhodné postavenie rozvojových krajín v medzinárodnom 

obchode (Subhash), alebo na prepojenie ochrany IPRs a kriminalitou (Zagaris). 

Prepojeniu IPRs a integrácii sa venuje napríklad Popovich a to v zmysle budúceho 

vytvorenia FTAA.  

Pri spracovaní danej témy budem teda vychádzať zo zdrojov, ktoré za zaoberajú 

danou problematikou, teda zo stránok ministerstiev, z databáz odborných prác, 

z aktuálnych správ, zo štatistických údajov ekonomických ukazovateľov a z právnych 

predpisov. V konečnom dôsledku bude potrebné sa zamerať aj na postoje jednotlivých 

členských štátov od roku 1994, ktoré sú z veľkej miery reflektované politickou 

reprezentáciou.  

Osnova 

1. Zakladajúca zmluva NAFTA. Kapitola 17 ako hlavný pilier ochrany IPRs. 

2. Kooperácia medzi jednotlivými členskými krajinami v rámci vynucovania 

a dodržiavania IPRs – legislatívne opatrenia a inštitucionálny rámec. 

3. Prepájanie trhov NAFTA a vplyv IPRs na ich rozvoj. Investičné toky členských 

krajín. 

4. Efektivita IPRs v rámci vonkajších vzťahov krajín NAFTA. 
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