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V Praze dne 30. listopadu 1999

PROJEKT
preventivně bezpečnostních akcí zaměřených na potírání kriminality v oblasti
duševního vlastnictví.

ÚVOD
Ochrana práv vyplývajících z duševního vlastnictví nabývá stále na větším významu. Z doposud
vedených jednání můžeme konstatovat, že vlastní ochraně práv pramenících z duševního
vlastnictví je připisován mezinárodně právní, obchodní a ekonomický význam. Kriminální
aktivity v této oblasti mají bezesporu negativní vliv na celkové hodnocení České republiky a na
základě analýzy vývoje kriminality v této oblasti vláda stanovila svým usnesením č. 342 ze dne
18.5.1998 novým bezpečnostním rizikem celý úsek duševního vlastnictví tak, aby byla ochrana
na tomto úseku řešena komplexně. Na základě tohoto usnesení byla zpracována Koncepce boje
proti kriminalitě v oblasti duševního vlastnictví, která byla vládou ČR projednána a chválena
usnesením č. 330 ze dne 14.4.1999, které bylo rozpracováno do vládního opatření na boj proti
kriminalitě v této oblasti. Z tohoto vládního opatření vyplynul mimo jiné i úkol k vypracování
projektu bezpečnostně preventivních akcí PČR v součinnosti s ostatními zainteresovanými
subjekty, zejména s Generálním ředitelstvím cel, Ústředním inspektorátem České obchodní
inspekce a Živnostenským odborem Ministerstva průmyslu a obchodu.

ZÁSADY PROJEKTU
Čl. 1
Cíl
Cílem preventivně bezpečnostních akcí je potlačení vyskytujících se protispolečenských jevů v
oblasti duševního vlastnictví, zefektivnění a koordinace postupu všech zainteresovaných státních
orgánů působících v této oblasti se zaměřením na potírání výrobkového pirátství a medializace
závěrů takových akcí.

Čl. 2
Účel
Účelem preventivně bezpečnostních akcí je zejména prosazení zájmů společnosti, její státní
fiskální politiky, ochrana průmyslových a autorských práv a oprávněných nároků držitelů těchto
práv, ochrana spotřebitele. Konáním těchto preventivně bezpečnostních akcí působit na
zvyšování právního vědomí obyvatel.
Čl. 3
Zaměření
Preventivně bezpečnostní akce budou zaměřeny na výskyt všech druhů plagiátů zboží. Jde o
oblast výroby a distribuce výrobků, které jsou neoprávněně označeny ochrannou známkou, či
klamavým označením původu výrobku. Dále výroba a distribuce audio-video nosičů s díly, které
byly vyrobeny bez souhlasu držitelů autorských a výrobních práv. Současně s tímto budou
preventivně bezpečnostní akce zaměřeny i na výskyt výrobků, které podléhají jiným zvláštním
režimům podle zákona č. 303/1993 Sb.
Čl. 4
Provedení
Preventivně bezpečnostní akce budou prováděny pracovníky příslušné Celní správy,
inspektorátu ČOI a Krajské správy Policie ČR na úrovni krajů resp. regionů (ČOI). K zajištění
těchto akcí je možné přibrat pracovníky ostatních subjektů sedmidohody a odborníky z řad
nestátních organizací, které působí v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Prováděním těchto
akcí není dotčena spolupráce probíhající podle společných metodik operativně na úrovni
Okresních ředitelství PČR, Celních úřadů a inspektorátů ČOI.
Tato zásada nevylučuje možnost provádět preventivně bezpečnostní akce jednotlivými subjekty
Celní správou ČR, Českou obchodní inspekcí a Policií ČR samostatně.
Čl. 5
Konání
Preventivně bezpečnostní akce se budou konat vždy na základě návrhu některého ze subjektů
sedmidohody. K podání návrhu na provedení preventivně bezpečnostní akce postačí zejména
výsledky vlastní analytické činnosti některého z uvedených subjektů, či poznatky k vyšší
koncentraci závadového zboží. Důvodem k uspořádání preventivně bezpečnostní akce může být i
nízká efektivita běžné spolupráce probíhající operativně na úrovni okresů.

Čl. 6
Místo
Preventivně bezpečnostní akce budou uspořádány zejména v místech s vyšší koncentrací
závadového zboží. V rámci sedmidohody budou zpracovány seznamy míst s vyšší koncentrací
závadového zboží, které budou průběžně aktualizovány. Za tyto místa lze vnímat velkoobchody,
velkosklady, velkotržnice, burzy a hraniční přechody s případnou velkou koncentrací závadového
zboží.
Čl. 7
Termín
Preventivně bezpečnostní akce se budou konat nepravidelně, podle požadavků uvedených v
článku 5 tohoto projektu.

Čl. 8
Příprava
Preventivně bezpečnostní akce budou provedeny na základě společných metodických postupů
po předchozí přípravě, kterou zpracuje zpravidla navrhovatel. Příprava by měla obsahovat
informace o gestoru akce, rozsahu, zaměření, počtu pracovníků z jednotlivých resortů a
technických prostředcích.
Čl. 9
Průběh
Průběh preventivně bezpečnostních akcí nebude standardní, bude vždy závislý na předem
zpracované přípravě.
Čl. 10
Výsledky
Výsledky preventivně bezpečnostních akcí budou vyhodnocovány gestorem těchto akcí,
specifikovány na počty trestních stíhání, přestupků a ostatních správních deliktů, včetně zákazů
prodeje, zabrání zboží a podnětů pro další orgány státní správy. Výsledky budou zasílány
systémovou hierarchií do center.

Čl. 11
Využití
Vyhodnocení jednotlivých preventivně bezpečnostních akcí budou v centrech jednotlivých
subjektů podrobována analyticko - syntetické činnosti a výsledky využívány k monitorování
samotné trestné a jiné nelegální činnosti, či trestné a jiné nelegální činnosti navazující na tuto.
Tyto výsledky budou sloužit zároveň k vyhodnocování bezpečnostní situace na úseku ochrany
duševního vlastnictví.
Čl. 12
Medializace
Po ukončení preventivně bezpečnostní akce a jejím vyhodnocení bude zpracováno společné
prohlášení jednotlivých zúčastněných subjektů, které bude cestou tiskových mluvčí
medializováno.
Čl. 13
Dodržování
Nad dodržováním zásad preventivně bezpečnostních akcí budou dbát jednotliví signatáři
sedmidohody a v termínu jedenkráte ročně zpracují komplexní zprávu z této oblasti.
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