
 

                    

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

10. června 2020 

 
Kvůli padělkům přicházejí vlády v celé EU ročně 

o příjmy ve výši 394 miliard Kč 
 

➢ Nový odhad ukazuje rozsah ušlých příjmů státního rozpočtu v důsledku padělání. 
➢ Ušlé tržby z prodeje kosmetiky a výrobků pro osobní péči v České republice 14,1 %. 
➢ Organizované zločinecké skupiny jsou čím dál více propojeny s obchodem 

s padělaným zbožím. 
 
Podle nové zprávy, kterou dnes zveřejnil Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), 
hospodářské a společenské škody způsobené padělky připravují vlády o příjmy a mohou 
podporovat závažnou trestnou činnost, jako je obchod s drogami a praní peněz. 
 
Podle odhadů uvedených ve zprávě přijdou vlády v celé EU v souvislosti s přítomností padělaného 
zboží na trhu (v důsledku nižších přímých i nepřímých daní, jakož i sociálních příspěvků, které 
nelegální výrobci nehradí) celkem až o 394 miliard Kč ročně.  
 
Podle odhadů úřadu EUIPO činí navíc ušlé tržby z prodeje kosmetiky a výrobků pro osobní péči, 
vína a lihovin, farmaceutických výrobků a hraček a her kvůli padělkům ročně až 499,5 miliardy 
Kč. Padělky nejsou podrobovány stejně přísným testům s cílem zajistit jejich bezpečnost pro 
spotřebitele nebo uživatele jako pravé zboží. 
 
Od poslední analýzy, kterou úřad EUIPO zveřejnil v roce 2019, se ušlé tržby zvýšily zejména 
u prodeje kosmetiky a výrobků pro osobní péči, a to o více než 67,3 miliardy Kč, což je největší 
nárůst ze zkoumaných odvětví. V důsledku přítomnosti padělaných výrobků na trhu přijde odvětví 
kosmetiky a výrobků pro osobní péči ročně v celé EU o přibližně 14,1 % tržeb (252,9 miliardy 
Kč). V České republice toto odvětví ročně přichází o 13 % tržeb, což odpovídá částce 
2,18 miliardy Kč. V porovnání s posledním provedeným odhadem se jedná o nárůst o 390 milionů 
Kč. 
 
Z analýzy úřadu EUIPO vyplývá, že zjištěné zboží bylo vyhodnoceno jako zboží představující 
závažné riziko pro spotřebitele. Většina tohoto zboží byla určena pro děti (hračky, výrobky pro péči 
o děti nebo dětské oblečení). 
 
Výzkum provedený úřadem EUIPO a Europolem odhalil také souvislosti mezi paděláním a jinou 
závažnou trestnou činností. Od roku 2016 donucovací orgány v celé EU uskutečnily v rámci boje 
proti padělkům a pirátství 29 rozsáhlých operací zaměřených na organizované skupiny, které se 
podílely i na jiné závažné trestné činnosti, včetně obchodu s drogami a praní peněz.  
 
Výkonný ředitel úřadu EUIPO Christian Archambeau v této souvislosti uvedl: 
 

„Padělání není trestnou činností bez obětí. Padělané výrobky připravují legitimní podniky 
o tržby a vlády o tolik potřebné příjmy a pro své uživatele jsou jasným zdravotním 
a bezpečnostním rizikem. Jak vyplývá z naší spolupráce s Europolem, výnosy z padělků 
mohou navíc také podporovat závažnou organizovanou trestnou činnost. K úplnému řešení 
této problematiky je zapotřebí koordinované mezinárodní úsilí na všech úrovních.“ 

 
Aktuální odhady jsou uvedeny ve Zprávě o stavu porušování práv duševního vlastnictví z roku 
2020, která shrnuje činnosti úřadu EUIPO v oblasti vykazování údajů o duševním vlastnictví na 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo


 

                    

unijní a celosvětové úrovni, včetně zjištění šetření provedených Organizací pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropským patentovým úřadem (EPO). 
 
Zpráva zahrnuje také výzkum objemu padělaných a pirátských výrobků v mezinárodním obchodě 
a poukazuje na ekonomický přínos odvětví intenzivně využívající práv duševního vlastnictví pro 
hospodářský růst a pracovní místa. Obsahuje rovněž nové poznatky o tom, jak malé a střední 
podniky (MSP) využívají duševní vlastnictví. 
 
O ÚŘADU EUIPO 
 
Úřad EUIPO je decentralizovaná agentura EU sídlící ve španělském Alicante. Spravuje zápisy 
ochranných známek Evropské unie (OZEU) a zapsaných průmyslových vzorů Společenství 
(RCD), které zajišťují ochranu duševního vlastnictví ve všech členských státech EU. Úřad EUIPO 
rovněž spolupracuje s vnitrostátními a regionálními úřady EU pro duševní vlastnictví. 
 
Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví bylo zřízeno v roce 2009 
a jeho účelem je podporovat ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví a pomáhat v boji 
proti rostoucí hrozbě porušování práv duševního vlastnictví v Evropě. Pod úřad EUIPO přešlo dne 
5. června 2012 na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012. 
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