
 

                    

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

10. júna 2020 

 
Falšovaním vznikajú v EÚ straty na štátnych 

príjmoch vo výške 15 miliárd EUR ročne 
 

➢ Najnovšie odhady poukazujú na objem strát v príjme do národného rozpočtu v 
dôsledku falšovania. 

➢ Straty z predaja v odvetví kozmetiky a výrobkov osobnej hygieny na Slovensku 
dosahujú 49 mil. EUR. 

➢ Organizované zločinecké skupiny sú čoraz viac napojené na obchod s falšovaným 
tovarom 

 
V novej správe, ktorú dnes uverejnil Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), sa 
uvádza, že hospodárske a spoločenské škody zapríčinené falšovaním oberajú vlády o príjmy 
a môžu viesť k závažnej trestnej činnosti ako je obchodovanie s drogami a pranie špinavých 
peňazí. 
 
V správe sa odhaduje, že vlády v celej EÚ prichádzajú celkovo až o 15 miliárd EUR ročne v 
dôsledku prítomnosti falšovaných tovarov na trhu, znížených priamych a nepriamych daní, ako aj 
sociálnych príspevkov, ktoré nezákonní výrobcovia neplatia. 
 
Podľa odhadu EUIPO EÚ navyše prichádza v dôsledku falšovania každoročne až o 19 miliárd 
EUR tržieb z predaja v odvetví kozmetiky a výrobkov osobnej hygieny, vína a liehovín, 
farmaceutickom odvetví a odvetví hračiek a hier. Falzifikáty neprechádzajú rovnako prísnymi 
kontrolami ako pravý tovar, ktorými sa zaručuje bezpečnosť ich spotreby alebo používania. 
 
Od poslednej takejto analýzy, ktorú uverejnil úrad EUIPO v roku 2019, sa konkrétne straty 
z predaja v odvetví kozmetiky a výrobkov osobnej hygieny zvýšili o viac ako o 2,5 miliardy EUR. 
Ide o najvyšší nárast spomedzi všetkých skúmaných odvetví. Prítomnosť falšovaných výrobkov na 
trhu EÚ znamená ročnú stratu na tržbách z predaja v odvetví kozmetiky a výrobkov osobnej 
hygieny vo výške približne 14,1 % (9,6 miliardy EUR). Pre Slovensko je tento údaj 16,7 %, čo 
sa rovná strate z predaja vo výške 49 mil. EUR ročne, čiže nárast o 17 mil. EUR od posledného 
odhadu. 
 
Z analýzy EUIPO vyplýva, že zaznamenané nebezpečné falšované tovary boli vyhodnotené ako 
tovary, ktoré predstavujú pre spotrebiteľov závažné riziko. Väčšina z týchto tovarov bola určená 
deťom a išlo buď o hračky, výrobky starostlivosti o deti alebo detské oblečenie. 
 
Výskum, ktorý uskutočnili EUIPO a Europol, takisto odhaľuje prepojenia medzi falšovaním a inou 
závažnou trestnou činnosťou. Od roku 2016 orgány presadzovania práva v celej EÚ vykonali 
29 rozsiahlych operácií proti falšovaniu a pirátstvu so zameraním na organizované skupiny, ktoré 
sa podieľali aj na iných závažných trestných činoch vrátane obchodovania s drogami a prania 
špinavých peňazí.  
 
Výkonný riaditeľ úradu EUIPO Christian Archambeau uviedol: 
 

„Falšovanie nie je trestný čin bez obetí. Falšované výrobky oberajú legitímne podniky 
o tržby a vlády o veľmi potrebné príjmy. Pre tých, ktorí ich používajú, predstavujú zjavné 
zdravotné a bezpečnostné riziká. Ako však ukazuje naša spolupráca s Europolom, zisky 
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z falšovania môžu takisto slúžiť na podporu závažnej organizovanej trestnej činnosti. Ak 
chceme proti tomu bojovať, je nevyhnutné spoločné medzinárodné úsilie na všetkých 
úrovniach.“ 

 
Súčasné odhady sú uvedené v Správe o stave porušovania PDV na rok 2020, ktorá prepája 
podávanie správ úradom EUIPO na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni, vrátane zistení 
vyšetrovaní, ktoré vykonala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európsky 
patentový úrad (EPO). 
 
Súčasťou správy o stave je aj výskum objemu falšovaných a pirátskych tovarov v rámci 
medzinárodného obchodu a hospodársky prínos priemyselných odvetví s výrazným podielom práv 
duševného vlastníctva prispievajúcim k hospodárskemu rastu a vytváraniu pracovných miest. 
Správa obsahuje nové pohľady na spôsob, akým malé a stredné podniky (MPS) využívajú práva 
duševného vlastníctva. 
 
O ÚRADE EUIPO 
 
EUIPO je decentralizovaná agentúra EÚ so sídlom v Alicante v Španielsku. Spravuje zápis 
ochranných známok Európskej únie (OZEÚ) a zapísaných dizajnov Spoločenstva (RCD), ktoré 
poskytujú ochranu práv duševného vlastníctva vo všetkých členských štátoch EÚ. Úrad EUIPO 
vykonáva tiež činnosti v rámci spolupráce s národnými a regionálnymi úradmi pre duševné 
vlastníctvo v EÚ. 
 
Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva bolo založené v roku 
2009 s cieľom podporovať ochranu a presadzovania práv duševného vlastníctva a pomáhať v boji 
proti rastúcej hrozbe porušovania práv duševného vlastníctva v Európe. Na úrad EUIPO bolo toto 
stredisko prevedené 5. júna 2012 nariadením (EÚ) č. 386/2012 Európskeho parlamentu a Rady. 
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