
Zhrnutie

Trestnoprávne aspekty porušenia práv k duševnému vlastníctvu

Duševné vlastníctvo priamo súvisí s rozvojom spoločnosti a hospodárstva.

Vyššia  úroveň  právnej  ochrany  zabezpečená  štátom  má  vplyv  na  tvorbu  predmetov

duševného vlastníctva, pretože tvorcovia sú motivovaní tvoriť v takom právnom

prostredí, ktoré im súčasne poskytuje adekvátne prostriedky na ochranu svojich práv.

Táto  práca  sa  tak  zaoberá  analýzou  prostriedkov  ochrany  práv  k duševnému

vlastníctvu, a to s cieľom zistiť úroveň ochrany týchto práv v Českej republike. Autor

navzájom porovnáva civilné, správnoprávne a trestnoprávne prostriedky ochrany

autorského  práva,  práv  s ním  súvisiacich  a priemyselných  práv  a upozorňuje  na  ich

výhody  a nevýhody,  medzery  a nezhody  v právnej  úprave  a na  vhodných  miestach

vkladá návrhy de lege ferenda. Práca sa zaoberá nielen fyzickými osobami, ale

i osobami právnickými, ktoré sú tiež spôsobilé na zásah do chránených práv.

Práca sa zameriava na trestnoprávne aspekty porušenia práv k duševnému

vlastníctvu  a táto  problematika  tak  tvorí  najväčšiu  časť  práce.  Vzhľadom  na  to,  že  je

trestné právo najprísnejším prostriedkom v rukách štátu, autor skúma jeho úlohu

v oblasti  ochrany  práv  k duševnému  vlastníctvu.  Práca  sa  podrobne  venuje  štyrom

trestným činom proti priemyselným právam a proti autorskému právu, ktoré sú

obsiahnuté v šiestej hlave, štvrtom diele Trestného zákonníka.

Autor  posudzuje  význam  trestného  práva  v tejto  oblasti  i  za  pomoci  analýzy

trestnoprávnych prostriedkov ochrany práv k duševnému vlastníctvu podľa práva

Spojeného  kráľovstva  Veľkej  Británie  a Severného  Írska.  Práca  tiež  obsahuje  návrhy,

ako by sa tieto právne úpravy, ktoré sú súčasťou rozdielnych právnych systémov, mohli

navzájom inšpirovať.

Na  základe  podrobnej  komparácie  autor  dospieva  k záveru,  že český  právny

systém upravuje jednotlivé prostriedky ochrany práv k duševnému vlastníctvu

dostačujúco. V prípade trestnoprávnych prostriedkov je rozsah úpravy ochrany dokonca

širší než v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. I napriek

adekvátnej právnej úprave však účinná ochrana práv v skutočnosti nie je zabezpečená

dostatočne,  a  to  z dôvodu  zlyhávania  štátu  v  odhaľovaní  a stíhaní  tejto  protiprávnej

činnosti.



Autor pri spracovaní využíval najmä odbornú literatúru, doterajšiu českú a

zahraničnú judikatúru a dostupné štatistiky, aby poukázal na to, ako fungujú jednotlivé

prostriedky ochrany v praxi. Vzhľadom na pomerne obsiahlu problematiku autor

vypracoval  prehľadné  tabuľky,  do  ktorých  usporiadal  jednotlivé  prostriedky  ochrany.

Tieto tvoria prílohy práce.
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