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SHRNUTÍ
Studie poskytuje aktuální analýzu dopadu padělaných a pirátských výrobků, známých široké
veřejnosti jako „padělky“, na světový obchod. Na základě jedinečného celosvětového souboru
údajů zahrnujícího téměř půl milionu případů zabavení zboží celními orgány studie za pomoci
statistické analýzy dospěla k závěru, že padělané a pirátské zboží tvoří obrovský podíl na objemu
mezinárodního obchodu.
V roce 2013 tvořil mezinárodní obchod s padělanými a pirátskými výrobky až 2,5 % světového
obchodu, tedy 461 miliard USD. To představuje ekvivalent hodnoty HDP Rakouska nebo hodnoty HDP Irska a České republiky dohromady. Tyto údaje především zdůrazňují ekonomické ztráty,
jakožto i ztráty společenského charakteru, které mohou utrpět držitelé práv, vlády a ekonomika
celkově. Rovněž to poukazuje na finanční sílu zločineckých sítí, které za takovým podnikáním stojí.
Jak vyplývá ze zvláštní analýzy Evropské unie, v roce 2013 činil dovoz padělaných a
pirátských výrobků až 5 % dovozu, tedy 116 miliard USD (85 miliard EUR). Z toho je zřejmé,
že padělání má na skupinu rozvinutých zemí, jakou je EU, dvakrát vyšší dopad než na svět jako
celek. Rozsah tohoto jevu se zdá být větší než před deseti lety.
Studie OECD z roku 2008 dospěla k závěru, že padělané a pirátské zboží tvoří 1,9 % světového
dovozu, což činí až 200 miliard USD. Studie vycházela z nejlepších údajů a metod, které byly v
té době k dispozici. V kontextu nynějšího oživení mezinárodního obchodu a otevřené celosvětové
ekonomiky padělatelům a zločincům rozhodně nechybí příležitosti. Obchod s padělaným a
pirátským zbožím se tak stal významnou hrozbou pro každou moderní ekonomiku založenou na
znalostech.
Padělání zboží a pirátství hraje důležitou roli v globální ekonomice, která je založena na
inovacích. Duševní vlastnictví je pro podniky klíčovým faktorem, který vytváří hodnotu a umožňuje jim uspět na konkurenčních trzích. Na makroekonomické úrovni je ochrana a vymáhání práv
duševního vlastnictví jednou z hlavních hnacích sil inovace, jež přispívá k udržitelnému ekonomickému růstu. Vzhledem k zásadnímu ekonomickému významu duševního vlastnictví je nutné
zaměřit se přímo na padělání a pirátství jako na hlavní hrozbu pro udržitelné obchodní modely
založené na duševním vlastnictví.
Předmětem padělání a pirátství je mnoho výrobků, od luxusního zboží a zboží určeného
pro podniky až po výrobky určené běžným spotřebitelům. Cílem padělatelů se stává jakýkoli
výrobek, u něhož duševní vlastnictví představuje přidanou ekonomickou hodnotu pro držitele práv
a je důvodem k rozdílným cenám. Padělané výrobky představují širokou škálu od relativně drahého
luxusního spotřebního zboží, jako jsou hodinky, parfémy nebo kožené výrobky, přes výrobky určené
pro podniky, například stroje, chemické látky nebo náhradní díly ve všech cenových rozpětích, až
po spotřební zboží, jako jsou hračky, léčivé přípravky, kosmetika a potraviny. Padělaný může být
v podstatě každý výrobek, který je chráněn právy k duševnímu vlastnictví. Byly zaznamenány
případy padělání (porušení práv z ochranné známky) dokonce u čerstvých jahod, banánů, skořice
nebo kokosového oleje. Některé padělané výrobky, jako jsou léčivé přípravky, náhradní díly a
hračky, mají velmi nízkou kvalitu a mohou významným způsobem ohrozit zdraví a bezpečnost.
Cílem jsou všechny segmenty trhu. Padělatelé a piráti maximalizují své zisky tím, že se zaměřují na všechny potenciální segmenty trhu. Patří k nim sekundární trhy, kde spotřebitelé nakupují
padělané výrobky od padělatelů a pirátů vědomě, a primární trhy, kde jsou kupující padělaného
zboží podváděni a věří, že kupují pravé zboží.
Obchod s padělaným a pirátským zbožím představuje celosvětový dynamický fenomén.
Trhy s výrobky porušujícími práva duševního vlastnictví jsou poslední dobou čím dál globalizo2
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vanější a pod vlivem celosvětových trendů. Oživení obchodu po krizi včetně rostoucího otevírání
trhů v mnoha regionech, vznik a globalizace hodnotových řetězců a rozmach elektronického obchodování ve světovém obchodu – všechny tyto aspekty hrají roli a ovlivňují dynamiku celosvětového
trhu s pravým a padělaným zbožím.
Padělané a pirátské výrobky mohou pocházet prakticky z jakékoli ekonomiky na všech
kontinentech, přičemž největší výrobní ekonomikou je podle všeho Čína. Přestože padělané
zboží může vznikat v jakékoli ekonomice, významnými aktéry na mezinárodních trzích s padělaným
a pirátským zbožím jsou obvykle ekonomiky se středními příjmy nebo rozvíjející se ekonomiky.
Označují se jako „provenienční ekonomiky“ a jedná se buď o významné tranzitní body mezinárodního obchodu, nebo o výrobní ekonomiky. Největší výrobní ekonomikou je Čína. Jak lze očekávat,
tyto ekonomiky mívají jak dostatečnou infrastrukturu, tak i produktivní a technologické možnosti, které umožňují obchodování ve velkém. Nemívají však vytvořené řádné institucionální rámce,
například právní předpisy týkající se duševního vlastnictví a opatření pro jejich vymáhání, aby
mohly obchod s padělaným zbožím potírat.
Padělání se vyskytuje u většiny značek. Mnohé z nich sice pocházejí ze zemí OECD, terčem
se ale stává i Čína. Jak vyplývá z podrobné analýzy údajů o značkách a z informací o zápisech
držitelů práv duševního vlastnictví, která byla porušena, ochranné známky většiny výrobků, které
se staly terčem padělatelů, jsou zapsané v zemích OECD, zejména ve Spojených státech, Itálii,
Francii, Švýcarsku, Japonsku, Německu, Spojeném království a Lucembursku. Počet držitelů
zapsaných práv však roste i v rozvíjejících se ekonomikách. Nejnovější údaje například ukazují,
že dochází k častému porušování práv duševního vlastnictví čínských podniků. Ohroženy jsou
všechny inovativní podniky, které se v rámci podpory své strategie globálního rozvoje spoléhají na
duševní vlastnictví, bez ohledu na to, zda se nacházejí v rozvinutých nebo v rychle se rozvíjejících
ekonomikách.
Obchodní trasy padělaného a pirátského zboží, včetně tranzitních uzlů, jsou složité a mohou se dynamicky měnit. Analýza dovozu padělaného a pirátského zboží do EU odhalila skupinu
důležitých tranzitních uzlů. Některé z nich, jako je Hongkong, Čína nebo Singapur, jsou významnými uzly mezinárodního obchodu obecně. Další tranzitní uzly zahrnují ekonomiky s velmi slabou správou a silným postavením organizovaného zločinu nebo dokonce teroristických sítí (např.
Afghánistán nebo Sýrie). Z analýzy vyplývá, že situace se rok od roku výrazně mění, jelikož obchodníci využívají nové mezery ve správě. Z toho je patrné, že padělatelé a zločinecké sítě dokáží
rychle najít slabiny a mezery a využít tak příležitosti k arbitráži.
Roste podíl malých zásilek zasílaných většinou poštou nebo kurýrními službami. To je zjevně důsledkem poklesu nákladů u těchto způsobů přepravy a rostoucího významu internetu a
elektronického obchodování v mezinárodním obchodu. Malé zásilky představují pro obchodníky
také způsob, jak se vyhnout odhalení a minimalizovat riziko sankcí. Celním orgánům tím naopak
vznikají vyšší náklady na kontroly a zadržení zásilek a orgánům činným v trestním řízení to přináší
další problémy. Řízení tak obrovského objemu zabaveného zboží, od zpracování po ekologickou
likvidaci, představuje značnou zátěž pro fungování celního systému a náklady pro daňové poplatníky.
K vyřešení tohoto problému je zapotřebí ještě dalších šetření, aby státy mohly, ať už individuálně nebo ve vzájemné spolupráci, zavést vhodnou politiku a metody jejího prosazování. Informace o závažnosti, rozsahu a trendech obchodu s padělaným a pirátským zbožím jsou stěžejní
pro pochopení povahy výzev, s nimiž se musí potýkat vlády a držitelé práv. Aktuální výsledky však
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vycházejí z poznatků týkajících se zboží zabaveného celními orgány a nezahrnují padělané a
pirátské výrobky vyrobené a spotřebované v dané zemi a pirátské digitální výrobky na internetu. Z
toho důvodu bude tedy ještě třeba doplňujících analýz.

Úplné znění zprávy je k dispozici na internetových stránkách www.euipo.europa.eu a www.
oecd-ilibrary.org.
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