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Shrnutí 

 

 

Tato studie představuje aktualizovanou kvantitativní analýzu hodnoty, rozsahu a velikosti světového 

obchodu s padělky a nedovolenými napodobeninami.  Na základě údajů za rok 2019 se odhaduje, 

že objem mezinárodního obchodu s padělky a nedovolenými napodobeninami dosáhl v daném roce 

hodnoty ve výši 464 miliard USD, tj. 2,5 % světového obchodu.  

V předchozích studiích OECD a úřadu EUIPO, které vycházely ze stejné metodiky, se obchod 

s padělky a nedovolenými napodobeninami v roce 2013 odhadoval na až 2,5 % světového obchodu, 

což odpovídá 461 miliardě USD, a v roce 2016 na 3,3 % světového obchodu, tj. 509 miliard USD. 

Z nominálního hlediska, a to jak v absolutním vyjádření, tak pokud jde o podíl na celkovém obchodu, 

je tudíž objem obchodu s padělky i nadále významný a představuje částky blížící se HDP vyspělých 

ekonomik OECD, jako je Rakousko nebo Belgie. 

Na základě podrobných údajů o EU je v této studii zahrnuto rovněž důkladné posouzení situace 

v Evropské unii. Z výsledků vyplývá, že v roce 2019 činila hodnota dovozu padělků a nedovolených 

napodobenin do EU 119 miliard EUR (134 miliard USD), což představuje 5,8 % dovozu do EU. Je 

třeba poznamenat, že tyto výsledky vycházejí z poznatků týkajících se zboží zabaveného celními 

orgány a nezahrnují padělky a nedovolené napodobeniny vyrobené a spotřebované v dané zemi ani 

nedovolené napodobeniny digitálního obsahu na internetu. 

Padělání a pirátství ohrožují velký počet průmyslových odvětví. Padělky lze nalézt u řady druhů 

zboží, včetně běžných spotřebních výrobků (oděvy, obuv), výrobků dodávaných mezi podniky 

(náhradní díly, pesticidy) a luxusních předmětů (módní oděvy, luxusní hodinky). Důležité je, že 

mnoho padělků může představovat vážná zdravotní, bezpečnostní a environmentální rizika. Patří 

mezi ně zejména padělané léčivé přípravky, ale také potraviny, kosmetika, hračky, zdravotnické 

vybavení a chemické látky. 

Ačkoli padělky a nedovolené napodobeniny pocházejí prakticky ze všech ekonomik na všech 

kontinentech, hlavní ekonomikou jejich původu zůstává Čína. 

Padělky a nedovolené napodobeniny se i nadále přepravují po komplexních obchodních trasách, 

přičemž je využívána řada tranzitních uzlů. Řada z těchto tranzitních ekonomik, například Hongkong 

(Čína), Singapur nebo Spojené arabské emiráty, jsou dobře rozvinutými ekonomikami s vysokými 

příjmy a důležitými centry mezinárodního obchodu.  

Padělky se přepravují všemi dopravními prostředky. Co se týče počtu zabavených zásilek, 

nejběžnější jsou malé balíky zasílané zejména prostřednictvím poštovních služeb, což z hlediska 

vymáhání práva představuje značnou výzvu. Pokud jde o hodnotu, jednoznačně převládají padělky 
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přepravované kontejnerovými loděmi, které v roce 2019 představovaly více než polovinu celkové 

hodnoty zabavených padělků. 

Obchod s padělky ovlivnila pandemie COVID-19, ačkoli z hlediska objemu byl dopad menší, než se 

původně očekávalo. Krize ve většině případů stávající tendence zhoršila. Hlavním trendem bylo 

intenzivní zneužívání on-line prostředí. Kvůli omezení volného pohybu osob se spotřebitelé při 

uspokojování svých potřeb obracejí na on-line trhy, což vede k výraznému nárůstu nabídky široké 

škály padělků na internetu. Prudký nárůst počtu padělků se týkal nejen léků a osobních ochranných 

prostředků (OOP), nýbrž také mnoha dalších výrobků, mimo jiné hodinek, spotřebního zboží a 

výrobků strojírenského, elektrotechnického a kovodělného průmyslu (jako jsou např. kuchyňské 

přístroje).  

Analýza předložená v této zprávě vychází především z kvantitativního posouzení za použití 

uzpůsobených statistických metod vypracovaných OECD, které vycházejí z informací z rozsáhlého 

souboru údajů o zabavení zboží porušujícího práva duševního vlastnictví celními orgány. Údaje se 

vztahují k období před začátkem pandemie COVID-19. Krize měla za následek velkou dynamiku a 

v této fázi nelze vyvodit žádné konečné a spolehlivé závěry, pokud jde o dopady pandemie. 

Aby vlády pochopily riziko spojené s obchodem s padělky a nedovolenými napodobeninami a mohly 

proti němu bojovat, potřebují aktuální informace o jeho velikosti, rozsahu a trendech. Tato studie je 

součástí průběžného sledování, jehož cílem je podpořit politická řešení a řešení v oblasti vymáhání 

práva. 
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