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INFORMOVANOSŤ A SPRÁVANIE 
SPRÁVA 
	

 

PRÁCA V TERÉNE: od 21. do 28. októbra 2016 

UVEREJNENIE: 23. marca 2017 

Vypracovanie tohto prieskumu zadal Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo spoločnosti Deloitte. 
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ZHRNUTIE 
Európski občania a duševné vlastníctvo: vnímanie, informovanosť a správanie 

 

V roku 2013 zadal Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo vypracovanie štúdie s názvom 
Európski občania a duševné vlastníctvo: vnímanie, informovanosť a správanie, ktorej cieľom bolo 
preskúmať postoje Európanov k DV, mieru rešpektovania týchto práv Európanmi a koncepciu ako 
celok. Táto štúdia, ktorá sa uskutočnila v roku 2016, obsahuje aktualizovanú analýzu a porovnanie s 
výsledkami štúdie z roku 2013 na základe nového kvantitatívneho prieskumu a prehľadu literatúry. 
Vzťahuje sa na obyvateľstvo príslušných štátnych príslušností členských štátov EÚ a obyvateľov v 
každom z 28 členských štátov vo veku od 15 rokov. Celkovo sa vykonalo 26 555 rozhovorov. 

Osemdesiat percent obsahu dotazníkov bolo podobných ako v štúdii z roku 2013, aby bolo možné 
uskutočniť porovnania s výsledkami z roku 2013 a určiť tak trendy. Nové otázky boli začlenené s cieľom 
umožniť ďalšie skúmanie perspektív, ktoré sa odhalili v prieskume z roku 2013, a sledovať ich vývoj. 
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Informovanosť Európanov o DV a ich postoj k nemu 
Európski občania a duševné vlastníctvo: vnímanie, informovanosť a správanie 

 

VŠEOBECNÉ SUBJEKTÍVNE CHÁPANIE DV STÚPA, ALE U MLADEJ 
GENERÁCIE KLESÁ 
 

Celkové subjektívne chápanie DV v porovnaní s rokom 2013 stúplo, ale toto celkové zvýšenie skrýva 
určité rozdiely. Zatiaľ čo percento Európanov zaradených do prieskumu, ktorí tvrdia, že ich chápanie 
DV je „dosť dobré“, stúplo o 10 bodov, zdá sa, že došlo k poklesu úrovne chápania, keďže podiel 
respondentov, ktorých chápanie je „veľmi dobré“, klesol. 

Poznámka: (+ xx) (– xx) (=) znázorňuje, ako sa vyvíjali výsledky od roku 2013. 

 

 

Treba konštatovať, že celkovo sa „dobré“ chápanie od roku 2013 zvýšilo medzi účastníkmi vo veku od 
25 do 54 rokov (+5 bodov) a zostáva stabilné u respondentov vo veku od 55 rokov. U mladých 
respondentov je však situácia iná. Presne ako v roku 2013 vykazuje najmladšia generácia najnižšiu 
úroveň „dobrého“ chápania v porovnaní s inými vekovými skupinami, pričom táto úroveň chápania 
klesá: Celkovo dobré chápanie DV uviedlo 64 % Európanov zaradených do prieskumu vo veku od 15 
do 24 rokov v porovnaní so 68 % v roku 2013. 

  

23%

52%

13%

8%4%

Veľmi slabé  

Veľmi dobré 

 Dosť dobré 

Dosť slabé 
 

Spolu „dobré“ 
75% 

Neviem/neuplatňuje sa (+2) 
(+10) 

(-8) 

Čiastkový súčet kladných odpovedí  
(veľmi dobré + dosť dobré) 
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UZNANIE ÚLOHY DV V OCHRANE PRÁV VYNÁLEZCOV, TVORCOV 
A UMELCOV RASTIE 
 

Dôležitosť ochrany DV sa uznáva čoraz viac, keďže takmer všetci respondenti sa domnievajú, že je 
dôležité, aby si vynálezcovia, tvorcovia a umelci mohli chrániť svoje práva a mať zaplatenú svoju prácu. 
Toto presvedčenie odhaľuje náklonnosť k zásadám a uznávaniu výhod vyplývajúcich z ochrany PDV. 

 

 

 

 

 

 

 

VEĽKÁ VÄČŠINA EURÓPANOV UZNÁVA DV AKO PILIER 
HOSPODÁRSKEJ STABILITY, AJ KEĎ S URČITÝMI OBMEDZENIAMI 
 

Percento respondentov, ktorí považujú ochranu DV za rovnocennú s udržaním hospodárskej stability, 
zostáva rovnaké – 67 %. Okrem toho dve tretiny respondentov uznávajú úlohu spoločností, ktoré 
intenzívne využívajú DV, v tvorbe pracovných miest, aj keď zhoda mierne klesla v porovnaní s rokom 
2013. Polovica Európanov zaradených do prieskumu sa však domnieva, že prísna ochrana DV môže 
obmedzovať inovácie, a viac ako polovica si myslí, že zásady DV nie sú prispôsobené internetu1.  
 

 

Súhlasia, že  
ak by už neexistovala ochrana 
DV, nastal by hospodársky 

chaos 

Súhlasia, že  
spoločnosti, ktoré vytvárajú 

veľa DV, prispievajú významne 
viac ako iní k tvorbe 

pracovných miest alebo rastu 

 

N
O
VÉ

 Súhlasí, že 
prísna ochrana DV môže 
obmedzovať inovácie N

O
VÉ

 Súhlasí, že 
zásady DV nie sú 

prispôsobené internetu 

  

 

 

 

																																																																				
1 Tieto dva aspekty neboli predmetom skúmania v správe z roku 2013. 
 
 

82% 15%

Úplne súhlasí 

Je dôležité, aby si vynálezcovia, 
tvorcovia a výkonní umelci mohli 

chrániť svoje práva a mať zaplatenú 
svoju prác 

Súhlasí spolu 
 

(+1) 

(+5) 97%	

Skôr súhlasí 
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Rovnako ako v roku 2013 prevláda názor spájajúci chýbajúce pravidlá v oblasti DV s hospodárskym 
chaosom v najmladšej a najstaršej vekovej skupine: myslí si to 73 % respondentov vo veku od 15 do 24 
rokov a 70 % respondentov vo veku od 55 rokov. Zaujímavé, a zhodné s rokom 2013, je, že 
najvzdelanejší Európania sú menej presvedčení o tomto vplyve (63 %) a úroveň chápania DV v tomto 
presvedčení nehrá úlohu. 

Názor o tom, že DV obmedzuje inovácie, je zrejme najrozšírenejší medzi mladými Európanmi 
zaradenými do prieskumu: 6 z 10 respondentov vo veku od 15 do 24 rokov súhlasí s týmto tvrdením 
(59 % v porovnaní s priemerom EÚ na úrovni 50 %). Často si to myslia aj kupujúci falšovaných 
výrobkov a ľudia, ktorí preberajú alebo vysielajú z nelegálnych zdrojov – 57 % z tejto podskupiny 
súhlasí s týmto tvrdením. 

 

DV ZOSTÁVA PRE OBČANOV NAĎALEJ ZVÄČŠA ABSTRAKTNÝM 
POJMOM A POLOVICA Z NICH SI MYSLÍ, ŽE Z OCHRANY DV MAJÚ 
PROSPECH TZV. ELITY 
 

DV je pre občanov naďalej zväčša abstraktným pojmom, pretože pretrváva tendencia spájať si ochranu 
DV s tzv. elitou – napríklad veľkými spoločnosťami a slávnymi umelcami. Viac ako 4 z 10 Európanov 
zaradených do prieskumu si myslí, že tieto skupiny majú najväčší prospech z DV. Zároveň sa 
respondenti domnievajú, že spotrebitelia ako oni sami majú prospech v oveľa menšom rozsahu. Tento 
jav bol v roku 2013 rovnaký. 

 

Veľké spoločnosti: 24% (-1) 

Slávni výkonní umelci: 20% (+3) 

Spotrebitelia ako vy: 5% (+1) 

Malé a stredné podniky: 3% (=) 

Veľké spoločnosti + Slávni umelci 44%  
 

Aj keď sú celkové výsledky prieskumov z rokov 2013 a 2016 podobné, k posunu dochádza pri 
posudzovaní vekových skupín. V roku 2013 bolo presvedčenie, že veľké spoločnosti a slávni umelci sú 
hlavnými príjemcami výhod z DV, koncentrovanejšie u mladých Európanov. V roku 2016 je však toto 
presvedčenie rozšírené naprieč vekovými skupinami: 40 % vo veku od 15 do 24 rokov (–7 bodov), 47 % 
vo veku od 25 do 39 rokov (bezo zmeny od štúdie z roku 2013), 49 % vo veku od 40 do 54 rokov 
(+5 bodov) a 40 % respondentov vo veku od 55 rokov (+4 body). 
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Falšovanie 
Európski občania a duševné vlastníctvo: vnímanie, informovanosť a správanie 

 

POKRAČUJE SILNÉ ODSUDZOVANIE NÁKUPU FALŠOVANÉHO 
TOVARU, ALE NASTAL POSUN SMEROM K RASTÚCEMU 
AKCEPTOVANIU 
 

Európania zaradení do prieskumu naďalej považujú DV za základnú hodnotu, ktorá je úzko spojená so 
silným odsudzovaním nakupovania falšovaných výrobkov. Sedem z desiatich Európanov zaradených 
do prieskumu si myslí, že nákup falšovaného tovaru sa nijako nedá ospravedlniť. Toto silné odsúdenie 
sa ešte potvrdzuje, pretože podiel hlásajúci najprísnejší postoj – „vôbec nesúhlasím“ – dosahuje medzi 
49 % až 59 % v prípade všetkých tvrdení, ktoré sú uvedené ďalej. 

 

 

Aj keď však odsudzovanie falšovania zostáva vysoké, prijatie tejto praxe má vzrastajúcu tendenciu, 
najmä ak sú dôvodmi nákupu falšovaných výrobkov cena a dostupnosť. 

 

VÄČŠINA SI MYSLÍ, ŽE FALŠOVANÉ VÝROBKY ŠKODIA 
HOSPODÁRSTVU, PRIČOM VNÍMANÝ VPLYV NA INOVÁCIE JE SLABŠÍ 
 

Tak ako v roku 2013 spomedzi štyroch testovaných argumentov (negatívny vplyv na hospodárstvo, 
podnecovanie nezákonného obchodovania, hrozba pre verejné zdravie a odrádzanie od inovácií) 
hospodársky faktor naďalej najviac odrádza od kupovania falšovaných výrobkov, keďže 78 % (–3 body) 
respondentov sa domnieva, že nákup falšovaných výrobkov ničí podniky a pracovné miesta a s týmto 
názorom nesúhlasí len 20 % respondentov. Podiel tých, ktorí neuznávajú ujmu z falšovania, však rastie. 

10%

8%

 5%

 6%

17%

16%

12%

11%

22%

22%

21%

22%

49%

52%

60%

59%

2%

2%

2%

2%

Je prijateľné kúpiť si falšované výrobky, ak je cena 
za originálny a autentický výrobok príliš vysoká.

Je prijateľné kúpiť si falšované výrobky, ak 
originálny výrobok nie je alebo ešte nie je dostupný 

tam, kde žijete

Je prijateľné kúpiť si falšované výrobky, ak nezáleží 
na kvalite výrobku

Je prijateľné kúpiť si falšované výrobky, pokiaľ ide o 
luxusné výrobky

Úplne súhlasí Skôr súhlasí Skôr nesúhlasí Vôbec nesúhlasí Nevie/neuplatňuje sa

(+2) (+1) (+3) (+6) = 

(-2) (-2) (-2) (+6) = 

(+3) (+3) (+1) (-7) = 

(+3) = (+1) (-5) (-1) 
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Negatívny vplyv nákupu falšovaných výrobkov na inovácie je celkovo najmenej akceptovaným 
argumentom, ak posudzujeme všetky štyri testované argumenty a je ešte menej evidentný pre 
Európanov zaradených do prieskumu v roku 2016 než v roku 2013. Takmer polovica Európanov 
zaradených do prieskumu (48 %) si nemyslí, že nákup falšovaných výrobkov odrádza od inovácií. 

 

 Nesúhlasí 
spolu  Vôbec 

nesúhlasí  Skôr 
nesúhlasí  Skôr 

súhlasí  Úplne 
súhlasí  Nevie Súhlasí spolu 

Kupovanie falšovaných 
výrobkov ničí podniky a 

pracovné miesta 

 

Kupovanie falšovaných 
výrobkov podporuje detskú 

prácu a nezákonné 
obchodovanie 

Kupovanie falšovaných 
výrobkov predstavuje riziko 

pre zdravie 

Kupovanie falšovaných 
výrobkov odrádza 

spoločnosti od toho, aby 
vynachádzali nové výrobky 

a uvádzali ich na trh 

 

 

PRIZNANÝ NÁKUP FALŠOVANÉHO TOVARU JE NAĎALEJ NÍZKY, ALE 
RASTIE, NAJMÄ V MLADŠEJ GENERÁCII 
 

Celkovo zostáva percento Európanov zaradených do prieskumu, ktorí uvádzajú, že si zámerne kupujú 
falšované výrobky, nízke, ale od roku 2013 vzrástlo o 3 body (7 % v porovnaní so 4 % v roku 2013). 
Spomedzi tých, ktorí priznávajú, že si zámerne kúpili falšované výrobky, je takisto pozorovateľné 
nadpriemerné zastúpenie mladých ľudí, keďže 15 % účastníkov vo veku od 15 do 24 rokov priznáva, že 
sa zámerne takto správali (+9 bodov), v porovnaní s európskym priemerom 7 % a len 4 % 
u respondentov vo veku od 55 rokov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

si kúpilo falšované výrobky zámerne 
 

+ vo veku 15 až 24 rokov:	15% (+9) 

+ manuálni pracovníci:	11% (+6) 

+ vo veku 25 až 39 rokov:	9% (+4) 

(+3) 
 

Význam... 
15 % respondentov vo 
veku 15 až 24 rokov si 
zámerne kúpilo falšovaný 
výrobok v porovnaní so 
7 % celého obyvateľstva 
EÚ 
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NÁKUP FALŠOVANÉHO TOVARU V DÔSLEDKU ZAVÁDZANIA TIEŽ 
ZOSTÁVA NÍZKY, ALE RASTIE, A TO NAJMÄ U MANUÁLNYCH 
PRACOVNÍKOV A SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÝCH OSÔB 
 

Počet osôb, ktoré boli zavádzané, a preto si kúpili falšovaný tovar, takisto vzrástol o 4 body (10 % 
v porovnaní so 6 % v roku 2013). 

 

10% si kúpilo falšované výrobky 
v dôsledku toho, že boli 
zavádzané 

(-4) 

 

 

Zatiaľ čo v roku 2013 to bola najmladšia generácia, ktorá si najpravdepodobnejšie kúpila falšované 
výrobky v dôsledku zavádzania, v tomto prieskume sa prejavuje toto správanie vo vyššej miere u 
respondentov vo veku od 25 do 39 rokov. Celkovo 12 % respondentov vo veku od 25 do 39 rokov 
uvádza, že si kúpili falšované výrobky, pretože boli zavádzaní (+6 bodov), pričom rovnaké správanie 
pripúšťa 11 % respondentov vo veku od 15 do 24 rokov (+4 body). 

Aj keď si viac Európanov zaradených do prieskumu kupuje falšovaný tovar, značný podiel (35 %) malo 
aj pochybnosti o tom, či výrobok, ktorý si kúpili, je pravý alebo falšovaný. 

 

OBČANIA ZARADENÍ DO PRIESKUMU ČORAZ MENEJ ODÔVODŇUJÚ 
KÚPU FALŠOVANÝCH VÝROBKOV AKO „VÝHODNÝ NÁKUP“ ČI „PREJAV 
PROTESTU“ 
 

Hoci úroveň uznania negatívneho vplyvu nákupu falšovaných výrobkov klesá a nakupovanie 
falšovaných výrobkov stúpa, odôvodnenie nákupu falšovaných výrobkov na zlepšenie vlastnej 
kúpyschopnosti či ako prejav protestu takisto klesá. 

Spomedzi Európanov zaradených do prieskumu 34 % (‒4 body) považuje nakupovanie falšovaných 
výrobkov za prejav protestu, zatiaľ čo 62 % nemá tento názor. Okrem toho Európania čoraz menej 
vnímajú nakupovanie falšovaných výrobkov ako jeden z prejavov vynaliezavosti, keďže percento 
opýtaných Európanov, ktorí považujú kupovanie falšovaných výrobkov za výhodný nákup, vďaka 
ktorému si človek zachová kúpyschopnosť, klesá v porovnaní s rokom 2013 (30 %, ‒4 body). 	
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 Nesúhlasí 
spolu  Vôbec 

nesúhlasí  Skôr 
nesúhlasí  Skôr 

súhlasí  Úplne 
súhlasí   Súhlasí spolu 

Kupovanie falšovaných 
výrobkov je prejav protestu a 

spôsob, ako odolať trhovo 
riadenému hospodárstvu a 

veľkým prémiovým značkám 

 

Kupovanie falšovaných 
výrobkov umožňuje urobiť 
výhodný nákup, ktorý vám 
umožní mať položky, ktoré 

ste chceli, a zároveň udržať si 
vašu kúpyschopnosť 

 

Pokiaľ ide o vnímanie nákupov falšovaných výrobkov ako spôsob zachovania si kúpyschopnosti a 
spôsob protestu proti trhovo riadenému hospodárstvu, práve mládež a manuálni pracovníci najčastejšie 
podporujú tieto myšlienky, pričom ide o pokračujúci trend z prieskumu z roku 2013. Aj keď tieto skupiny 
najčastejšie odôvodňujú nákup falšovaných výrobkov na základe vynaliezavosti a ako prejav protestu, 
je zrejmé, že zhoda s oboma myšlienkami v oboch skupinách klesá v porovnaní s rokom 2013. 

	

ZVÝŠENÁ DOSTUPNOSŤ CENOVO DOSTUPNÝCH VÝROBKOV BY 
SPÔSOBILA, ŽE BY KUPUJÚCI PRESTALI KUPOVAŤ FALŠOVANÝ 
TOVAR 
 

Zdá sa, že u respondentov, ktorí priznali, že si zámerne kúpili falšované výrobky, vplyv tohto správania 
na hospodárstvo EÚ alebo ujma spôsobená výrobcom originálneho obsahu nevyvoláva podstatný 
dojem. Rovnako, ako sa zdá, že nárast prijateľnosti falšovaných výrobkov je vyvolaný cenou, to isté sa 
pozorovalo, pokiaľ ide o respondentov, ktorí si zámerne kúpili falšovaný výrobok za uplynulých 12 
mesiacov. Dostupnosť cenovo dostupných výrobkov je hlavný dôvod, pre ktorý by sa kupujúci 
falšovaných výrobkov prestali takto správať, pričom tento dôvod je pred inými dôvodmi ako napríklad 
zlou osobnou skúsenosťou a rizikom potrestania. 
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Pokiaľ ide o hlavnú príčinu, ktorá by spôsobila, že by si Európania zaradení do prieskumu prestali 
kupovať falšované výrobky, vynikajú respondenti vo veku od 15 do 24 rokov, pretože 72 % mladšej 
generácie pripisuje správanie cene, v porovnaní s 58 % respondentov vo veku od 55 rokov. Okrem 
toho, najvzdelanejší respondenti (65 %), muži (65 %) a manuálni pracovníci (67 %) takisto najčastejšie 
uvádzali dostupnosť cenovo dostupných výrobkov ako hlavný dôvod, pre ktorý by prestali nakupovať 
falšované výrobky. 

 

 

  

7%

8%

13%

28%

28%

33%

33%

41%

63%

Neviem/neuplatňuje sa

Nič by vás nezastavilo

Ujma pre vašu povesť: iní by vás posudzovali, pretože máte 
alebo nosíte falšované veci

Lepšie chápanie ujmy zapríčinené vaším správaním k 
výrobcom originálnych výrobkov

Lepšie chápanie ujmy zapríčinené vaším správaním na 
pracovné miesta a hospodárstvo EÚ

Zlé skúsenosti iných s falšovaným výrobkom

Riziko potrestania

Zlé osobné skúsenosti s falšovaným výrobkom

Dostupnosť cenovo dostupných originálnych výrobkov
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Digitálny obsah 
Európski občania a duševné vlastníctvo: vnímanie, informovanosť a správanie 

 

VŠEOBECNÁ PRIJATEĽNOSŤ PORUŠOVANIA AUTORSKÝCH PRÁV 
KLESÁ, AJ KEĎ PRIJATEĽNOSŤ PREBERANIA/VYSIELANIA 
Z NELEGÁLNYCH ZDROJOV V PRÍPADE NEEXISENCIE ZÁKONNEJ 
ALTERNATÍVY STÚPA 
 

 Aj	 keď všeobecná prijateľnosť správania porušujúceho autorské práva klesá, pričom len 35 % 
respondentov sa domnieva, že je prijateľné získať online obsah nezákonne, ak slúži na osobné použitie 
(-7 bodov), zdá sa, že potreby spotreby čoraz viac prevládajú nad právnymi otázkami, pretože 31 % 
(+9 bodov) Európanov zaradených do prieskumu uvádza, že získanie online obsahu prostredníctvom 
nelegálnych zdrojov je prijateľné, ak nie je dostupná zákonná alternatíva.	

 

 

 

 

Ak neexistuje ihneď dostupná zákonná alternatíva, úroveň prijateľnosti nezákonného preberania 
s vekom klesá. V porovnaní s rokom 2013 však došlo k zrejmému poklesu rozdielu medzi mladšou 
a staršou generáciou. V roku 2013 bol rozdiel medzi najmladšími a najstaršími Európanmi zaradenými 
do prieskumu 31 bodov, zatiaľ čo v roku 2016 sa tento rozdiel znížil len na 19 bodov. Zdá sa, že ako 
starší Európania čoraz viac pristupujú k digitálnemu obsahu, ich prijateľnosť používania nezákonných 
zdrojov takisto rastie, ak nie je k dispozícii ihneď dostupná alternatíva. 

 

ZVYŠOVANIE UPREDNOSTŇOVANIA ZÁKONNÝCH ZDROJOV PRED 
NEZÁKONNÝMI 
 

Aj keď rastúci podiel občanov zaradených do prieskumu tvrdí, že porušujúce správanie sa dá 
ospravedlniť, ak nie je k dispozícii zákonná alternatíva, veľká a rastúca väčšina Európanov zaradených 
do prieskumu by uprednostnila zákonnú ponuku pred nezákonnými zdrojmi. Ide o jasné 
uprednostňovanie používania zákonných spôsobov prístupu k online obsahu, ak je dostupná cenovo 
dostupná možnosť, keďže 83 % Európanov zaradených do prieskumu uvádza, že uprednostňujú 
získanie digitálneho obsahu prostredníctvom zákonných/povolených služieb, a nie používanie 
nezákonných prostriedkov. 

Súhlasí	spolu 

Je	prijateľné	získať	obsah	z	internetu		
nezákonne,	ak	slúži	na	moje	osobné		

použitie	 

Je	prijateľné	získať	obsah	z	internetu		
nezákonne,	ak	neexistuje	ihneď		
dostupná	zákonná	alternatíva 
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Len 8 % uvádza, že by sa nevyhnutne nerozhodli pre zákonnú možnosť, aj keby šlo o dostupnú a 
cenovo dostupnú možnosť. Tento podiel je oveľa vyšší u porušovateľov autorských práv, pričom tento 
názor vyjadrilo 15 % kupujúcich falšovaných výrobkov a 20 % ľudí, ktorí preberajú alebo vysielajú 
nezákonne. Rovnaký názor majú aj najmladší Európania zaradení do prieskumu. Spomedzi 15 až 24-
ročných by 13 % aj tak použilo nezákonnú možnosť. Tento podiel však od roku 2013 klesol o 4 body, 
zatiaľ čo celkovo klesol o 2 body. Tento pokles korešponduje s nárastom používania zákonných služieb 
najmladšími Európanmi. 

 

NÁRAST POUŽÍVANIA ZÁKONNÝCH SLUŽIEB  
 

Uprednostňovanie získavania obsahu zákonnými prostriedkami preukazuje rastúci počet Európanov 
zaradených do prieskumu, ktorí uvádzajú, že využívajú zákonné ponuky. Celkovo 27 % (+7 bodov) 
Európanov zaradených do prieskumu zaplatilo za prístup k digitálnemu obsahu. 

Pokiaľ ide o respondentov, ktorí tvrdia, že zaplatili za prístup k obsahu online, zdá sa, že ťahúňmi tohto 
vývoja sú mladí ľudia, obyvatelia miest a muži. Za používanie zákonnej služby na prístup k digitálnemu 
obsahu zaplatilo 41 % respondentov vo veku od 15 do 24 rokov (+8 bodov), 41 % respondentov vo 
veku od 25 do 39 rokov (+12 bodov), 30 % respondentov žijúcich vo veľkých mestách (+7 bodov) a 
32 % mužov (+8 bodov). 

 

 

Súhlasí spolu 

Vždy,	keď	je	k	dispozícii	cenovo	dostupná	zákonná	
možnosť,	uprednostňujem	

prístup/prevzatie/vysielanie	obsahu	
prostredníctvom	povolených	platforiem	

a	nevykonávam	prístup/prevzatie/vysielanie	
nezákonne 

 

Zaplatilo za prístup, prevzatie alebo vysielanie obsahu chráneného 
autorským právom od zákonnej služby na internete (hudba, video,  
film alebo televízne seriály) 

+ vo veku 15 až 24 rokov:	41% (+8) 

+ vo veku 25 až 39 rokov:	41% (+8) 

(+8) 

+ žijúci vo veľkých mestách:	30%  (+7) 

+ najvzdelanejší (koniec vzdelávania po 20 

rokoch):	32% (+8) 

Význam... 
41 % respondentov vo 
veku 15 až 24 rokov 
zaplatilo za prístup, 
prevzatie alebo vysielanie 
obsahu chráneného 
autorským právom od 
zákonnej služby v 
porovnaní s 27 %	
celkového	obyvateľstva	EÚ 
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Okrem toho majú na vývoj od roku 2013 vplyv aj najvzdelanejší respondenti, keďže 32 % z týchto 
respondentov (+8 bodov) zaplatilo za prístup k obsahu prostredníctvom zákonnej služby online. 

 

ZVÝŠENIE UPREDNOSTŇOVANIA ZÁKONNÝCH ZDROJOV A ICH 
VYUŽÍVANIA EŠTE NEVIEDLO K POKLESU VYUŽÍVANIA 
NEZÁKONNÝCH ZDROJOV 
 

Malá časť Európanov zaradených do prieskumu, 10 % (+1 bod), uvádza, že zámerne použili nelegálne 
zdroje online. Zatiaľ čo mladšie generácie najčastejšie platia za prístup k obsahu, zároveň najčastejšie 
zámerne pristupovali k obsahu prostredníctvom nezákonných zdrojov, pričom najvyšší nárast bol 
zaznamenaný medzi respondentmi vo veku od 25 do 39 rokov: 27 % účastníkov vo veku od 15 do 24 
rokov (+1 bod) a 18 % účastníkov vo veku od 25 do 39 rokov (+4 body). 

 

 

 

 

 

 

ZDÁ SA, ŽE POTREBA SPOTREBY PREVAŽUJE NAD ÚVAHAMI 
O ZÁKONNOSTI 
 

Približne jedna tretina (32 %) Európanov zaradených do prieskumu pristupovalo k obsahu chráneného 
autorským právom online, zákonne či nezákonne, pričom 22 % využívalo len zákonné služby, 5 % 
využívalo len nezákonné zdroje a 5 % využívalo mix platených zákonných a nezákonných zdrojov. 
Vyplýva z toho, že respondenti sú ochotní prechádzať od nezákonných zdrojov k zákonným a naopak, 
aby získali prístup k obsahu. 

 

 

 

 

Význam... 
27 % respondentov vo 
veku 15 až 24 rokov 
uskutočnilo prístup, 
preberanie alebo vysielalo 
obsah z nezákonných 
online zdrojov v porovnaní 
s 10 % celkového 
obyvateľstva EÚ 

Malo prístup, preberalo, alebo vysielalo obsah z nezákonných online zdrojov zámerne 

+ vo veku 15 až 24 rokov:	27% (+1) 

+ vo veku 25 až 39 rokov:	18% (+4) 

(+1) 

+ žijúci vo veľkých mestách:	13% 

+ najvzdelanejší (koniec vzdelávania po 20 
rokoch): 11% (+1) 
 

(+1) 
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RASTIE ZMÄZOK O TOM, ČO TVORÍ ZÁKONNÝ ALEBO NEZÁKONNÝ 
ZDROJ 
 

Používanie zákonných zdrojov vzrástlo, rovnako ako informovanosť o zákonnosti obsahu online. Zdá sa 
však, že rastie nejasnosť o tom, čo predstavuje zákonnú alebo nezákonnú ponuku. Celkovo 24 % 
Európanov zaradených do prieskumu malo pochybnosti o tom, či bol zdroj zákonný alebo nie. Ide 
o pokles o 5 bodov v porovnaní so štúdiou z roku 2013, pričom 4 % Európanov zaradených do 
prieskumu uvádza, že skúmali zdroj s cieľom overiť si, či je zákonný alebo nie, čo je nárast o 2 body. 

 

24% 
(+5) 

Mali	ste	pochybnosti	o	tom,	či	zdroj,	v	
ktorom	ste	si	mohli	prevziať	hudbu	alebo	

video,	je	zákonný 

 

14% 
(+2) 

Skúmali	ste	zdroj,	v	ktorom	ste	si	mohli	
prevziať	hudbu	alebo	video,	s	cieľom	

overiť	si,	či	je	zákonný 

 

 

VYSOKÚ KVALITU ZÁKONNÝCH PONÚK UZNÁVA VÄČŠINA 
EURÓPANOV ZARADENÝCH DO PRIESKUMU, ALE AKO NEVYHNUTNÉ 
SA JAVÍ ZLEPŠENIE Z HĽADISKA ROZMANITOSTI 
 

Zdá sa, že Európania majú jasnejší názor na kvalitu obsahu poskytovanú zákonnými službami, pretože 
takmer 7 z 10 respondentov sa domnieva, že obsah dostupný cez zákonné služby je kvalitnejší ako 
z nezákonných zdrojov. Priestor na zlepšenie zostáva, pokiaľ ide o vnímanie rozmanitosti obsahu 
poskytovaného zákonnými službami, keďže 54 % Európanov zaradených do prieskumu si myslí, že 
zákonné služby ponúkajú rozmanitejší obsah než ten, ktorý sa dá nájsť prostredníctvom nezákonných 
riešení, aj keď 27 % s tým nesúhlasí. 

miešalo	
platené	

zákonné	a	
nezákonné	
zdroje 

 

IBA	platilo	za	zákonné	
služby 
 

používalo	
IBA	

nezákonné	
zdroje 

 

Európanov	
používalo	

nezákonné	
zdroje 

 

Európanov	
platilo	za	
zákonné	zdroje 
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 Súhlasí spolu 

%		
pristupovalo	k	obsahu	

nezákonne	
 

%		
nepristupovalo	

k	obsahu	nezákonne 

N
O

VÉ
 

 

Kvalita obsahu poskytovaná 
zákonnými službami je lepšia ako 

kvalita, ktorá sa dá získať nezákonnými 
riešeniami 

 

70%* 70% 

N
O

VÉ
 

 

Rozmanitosť obsahu poskytovaná 
zákonnými službami je lepšia ako 

rozmanitosť, ktorá sa dá získať 
nezákonnými ponukami 

45% 56% 

 

 

 

Presvedčenie, že zákonné služby poskytujú obsah vyššej kvality než nezákonné zdroje, najviac 
prevláda v mladších generáciách, keďže tri štvrtiny respondentov vo veku od 15 do 24 rokov a od 25 do 
39 rokov uviedli tento názor. Najmladšia generácia sa takisto domnieva, že zákonné služby majú 
rozmanitejší obsah ako nezákonné možnosti, keďže 6 z 10 respondentov vo veku od 15 do 24 rokov 
uvádza toto presvedčenie, pričom s týmto názorom súhlasí mierna väčšina respondentov vo veku od 25 
do 39 rokov. 

S názorom, že zákonné ponuky poskytujú obsah vyššej kvality, súhlasia porušovatelia (70 %), ako aj 
osoby, ktoré predpisy neporušujú (70 %). Z hľadiska rozmanitosti obsahu porušovatelia najmenej často 
vnímajú zákonné ponuky ako lepšie v porovnaní s nezákonnými zdrojmi. Celkovo 45 % respondentov, 
ktorí mali prístup k obsahu nezákonne, sa domnieva, že zákonné platformy majú rozmanitejší obsah, 
pričom tento názor má 56 % osôb, ktoré predpisy neporušujú2. 

 

DOSTUPNOSŤ CENOVO DOSTUPNÉHO OBSAHU JE HLAVNOU 
PRÍČINOU, PRE KTORÚ BY PORUŠOVATELIA AUTORSKÝCH PRÁV 
PRESTALI USKUTOČŇOVAŤ PRÍSTUP K OBSAHU CEZ NEZÁKONNÉ 
ZDROJE 
 

Spomedzi respondentov, ktorí pripúšťajú, že používajú nezákonné zdroje na prístup k online obsahu na 
ktorý sa vzťahujú autorské práva, prevláda cena a dostupnosť ako zrejmý stimul pre toto správanie. 
„Dostupnosť cenovo dostupného obsahu zo zákonných zdrojov“ uvádza 71 % Európanov zaradených 
do prieskumu ako hlavný dôvod, pre ktorý by sa prestali správať nezákonne. Dostupnosť cenovo 
dostupného obsahu zo zákonných ponúk ako najväčšiu príčinu pre zastavenie tohto správania 
najvýraznejšie uvádzajú respondenti v týchto kategóriách: respondenti vo veku od 25 do 39 rokov 
(74 %), zamestnaní (76 %), žijúci vo veľkých mestách (75 %), najvzdelanejší (72 %), čo sedí s profilom 
typického online používateľa. 

 

 
																																																																				
2 Toto je nové tvrdenie pre otázku 7 v prieskume z roku 2016. O7: Pre každé z nasledujúcich tvrdení o zákonných službách 
poskytujúcich obsah chránený autorským právom a súvisiacimi právami (napr. hudba, filmy) na internete uveďte, prosím, či úplne 
súhlasíte, skôr súhlasíte, skôr nesúhlasíte alebo vôbec nesúhlasíte.	

 

 

*Ak	sa	spočítajú	ľudia,	ktorí	pristupovali	k	obsahu	nezákonne,	a	ľudia,	ktorí	to	nerobili,	súčet	sa	nerovná	celej	vzorke	EÚ,	keďže	3	%	Európanov	zaradených	do	
prieskumu	sa	rozhodli	neodpovedať	na	túto	otázku.	Práve	preto	zaznamenávame	rozdiel	medzi	percentom	ľudí,	ktorí	súhlasia	s	tvrdením,	a	tento	rozdiel	medzi	
priznanými	porušovateľmi	a	osobami,	ktoré	predpisy	neporušujú. 
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5%

5%

28%

29%

36%

37%

43%

71%

Neviem/neuplatňuje sa

Nič by vás nezastavilo

Lepšie chápanie ujmy zapríčinené vaším správaním na 
pracovné miesta a hospodárstvo EÚ 

Lepšie chápanie ujmy hudobníkom, spisovateľom, 
umelcom, tvorcom atď. zapríčinené vaším správaním 

Osobné zlé skúsenosti s nezákonnými zdrojmi

Zlé skúsenosti iných s nezákonnými zdrojmi

Riziko potrestania

Dostupnosť originálneho cenovo dostupného obsahu zo 
zákonných zdrojov
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