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Shrnutí 
 

V předchozích letech zveřejnily GŘ TAXUD a úřad EUIPO samostatné zprávy obsahující roční 

výsledky v oblasti vymáhání práv duševního vlastnictví (PDV) příslušnými donucovacími orgány na 

hranicích EU a na vnitřním trhu EU. Tyto dva subjekty se nyní dohodly, že budou společně 

zveřejňovat výroční dokument, který podává informace o vynaloženém úsilí a práci všech orgánů 

v oblasti vymáhání práv duševního vlastnictví. Toto vydání podává údaje o zadrženém zboží 

porušujícím práva duševního vlastnictví a další související informace za rok 2020. 

 

Tento věcný dokument nazvaný „Vymáhání práv duševního vlastnictví orgány EU: výsledky na 

hranicích EU a na vnitřním trhu EU, 2020“ byl vytvořen na základě údajů o zboží zadrženém na 

hranicích EU a nahlášeném celními orgány všech členských států EU prostřednictvím celounijního 

informačního systému pro boj proti padělání a pirátství (COPIS)(1) a údajů o zadrženém zboží na 

vnitřním trhu (2) nahlášených donucovacímu orgány 23 z 27 členských států EU (3) prostřednictvím 

portálu pro vymáhání práv duševního vlastnictví (IPEP). Cílem tohoto dokumentu je poskytnout 

užitečné informace na podporu analýzy porušování práv duševního vlastnictví v EU a vypracování 

vhodných protiopatření. V obecnější rovině by měl poskytovat tvůrcům politik EU údaje pro tvorbu 

faktické základny pro stanovení priorit a strategií. 

 

Navzdory úsilí vnitrostátních orgánů existují i nadále z různých důvodů v údajích určité nedostatky. 

 

 
(1) V souladu s příslušnými celními předpisy EU (a zejména nařízením (EU) č. 608/2013) je COPIS celounijní informační 

systém pro boj proti padělání a pirátství, který obsahuje všechny žádosti o přijetí opatření a všechna zadržení. COPIS je 

jediným legálním kanálem sdílení informací mezi držiteli práv a celními orgány. 

(2) V zájmu stručnosti bude část vnitřního trhu EU odpovídající členskému státu v celém dokumentu označována jako 

vnitrostátní trh členského státu. 

(3) Žádné záznamy o zboží zadrženém na vnitrostátním trhu nejsou k dispozici od rakouských a německých donucovacích 

orgánů, a to za prvé proto, že předpisy v těchto zemích neumožňují policii z moci úřední zabavovat padělané nebo pirátské 

zboží na vnitrostátním trhu, a za druhé proto, že se tyto země doposud nepřipojily k síti pro poskytování údajů. Dále chybí 

údaje o zboží zadrženém v roce 2020 z Finska a Švédska. 
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Zadržení zboží na hranicích EU v roce 2020 
 
Roční počet zadržení(4) zboží, u kterého mají celní orgány podezření na porušení práv duševního 

vlastnictví, na hranicích v roce 2020 výrazně poklesl ve srovnání s předchozím rokem (z přibližně 

90 000 v roce 2019 na přibližně 70 000 v roce 2020). Klesl i počet zahájených řízení, a to z přibližně 

117 000 v roce 2019 na přibližně 102 000 v roce 2020. Podobný vývoj lze pozorovat i u počtu 

zadržených kusů (pokles z přibližně 41 milionů kusů v roce 2019 na přibližně 27 milionů kusů v roce 

2020). Odhadovaná hodnota zadržených předmětů ale mírně vzrostla z přibližně 759 milionů EUR 

na přibližně 778 milionů EUR, a to rovným dílem vlivem posunu ve složení koše zadržených výrobků 

směrem k dražším předmětům ve srovnání s předchozím rokem (větší podíl oděvů) a zvýšení 

odhadované jednotkové ceny některých zadržených předmětů (hodinky). Z těchto důvodů se 

nenaplnil předpoklad, že v důsledku nižšího počtu zadržených věcí dojde zároveň ke snížení 

odhadované hodnoty zadrženého zboží. Na celková čísla zboží zadrženého na hranicích v roce 

2020 měla dozajista vliv i koronavirová krize, a to vlivem hned několika různých faktorů, jako jsou 

například nižší objem obchodování v prvních měsících pandemie, menší množství zboží 

pohybujícího se přes hranice a také to, že pro donucovací orgány bylo obtížné provádět kontroly 

obvyklým způsobem. 

 

Z hlediska počtu řízení se z dílčích kategorií výrobků nejvíce objevovalo běžné spotřební zboží 

(oděvy a obuv, sportovní i nesportovní) a luxusní zboží (tašky, náprsní tašky a peněženky, hodinky). 

Z hlediska počtu zadržených výrobků se zase na prvních 5 příčkách umístily dílčí kategorie, které 

tvoří jednotlivé předměty, jež mívají obvykle menší velikost a hodnotu a jsou převážně přepravovány 

ve větších zásilkách v kontejnerech nebo kamionech (obalové materiály, zapalovače, ostatní zboží). 

Výrazně zastoupeny zde ale byly i potraviny a oděvy. Co se týče odhadované hodnoty zadržených 

výrobků, na prvních příčkách se v daném období držely luxusní výrobky, kdy originální kusy mají 

vysokou jednotkovou hodnotu na domácím maloobchodním trhu (zejména díky příslušným 

značkám). Především se jednalo o hodinky, tašky, náprsní tašky a peněženky. 

 

Pokud jde o původ zboží porušujícího práva duševního vlastnictví, které je dováženo do EU, 

z objemů vyplývá trvalé prvenství Číny (v případě většiny kategorií), čínského Hongkongu (hlavní 

 
(4) Každé zadržení zboží se označuje jako případ, který zahrnuje řadu jednotlivých kusů v rozmezí od jednoho do několika 

milionů a může se týkat různých kategorií zboží a různých držitelů práv. Celní orgány zahájí řízení v případě každého 

držitele práv v rámci daného případu. 
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zdroj v případě příslušenství mobilních telefonů a etiket, visaček, nálepek) a Turecka (hlavní zdroj 

v případě oděvů, léčiv a oděvních doplňků) coby zemí původu, přičemž u některých kategorií figuruje 

i několik dalších zemí. 

 

Vztah mezi počtem případů a druhem zboží se odráží i v používaném způsobu dopravy. U většiny 

případů běžného spotřebního zboží, ale v malém počtu položek, probíhá přeprava poštou a 

expresními kurýry. Celkem se to týká 85 % všech případů, ale pouze 5 % z celkového počtu položek. 

Hlavními způsoby dopravy tohoto zboží do EU jsou námořní a silniční doprava, na které připadá 

87 % všech zasílaných kusů, ale pouze 2,8 % všech případů. 

 

U zaznamenaných porušení práv duševního vlastnictví šlo v převážné většině případů o ochranné 

známky, které jsou nejvíce porušovaným právem duševního vlastnictví zjištěným při zadržení zboží 

na hranicích EU (u více než 72 % zadržených předmětů, u kterých bylo porušeno alespoň jedno 

duševní vlastnictví, byla tímto právem právě ochranná známka). Dalšími porušovanými právy byly 

průmyslové vzory (více než 27 % zadržených výrobků), následované autorskými právy a 

zeměpisnými označeními (5). 

 

V téměř 83 % případů postupů zadržení zahájených celními orgány bylo zboží zničeno standardním 

postupem nebo postupem pro malé zásilky poté, co vlastník zboží a držitel práv souhlasili s jeho 

zničením. V 7 % případů zadržení bylo buď zahájeno soudní řízení za účelem zjištění porušení, 

nebo bylo zboží řešeno v rámci trestního řízení, případně bylo dosaženo mimosoudního vyrovnání. 

V 10 % případů ale bylo zboží propuštěno buď proto, že držitel práv nereagoval na oznámení, které 

mu zaslaly celní orgány, nebo proto, že nakonec vyšlo najevo, že jde o originální zboží, nebo proto, 

že k žádnému porušení nedošlo. 

 

Zadržení na vnitřním trhu EU v roce 2020 
 
Trend v množství zboží porušujícího práva duševního vlastnictví, které bylo zadrženo na vnitřním 

trhu EU, byl v roce 2020 oproti předchozímu roku stoupající. Podle údajů poskytnutých policií, 

celními orgány a orgány dozoru nad trhem v případě této varianty totiž počet výrobků porušujících 

 
( 5 ) Celkový počet porušení práv duševního vlastnictví u zadrženého zboží nahlášených jak v systému COPIS, tak 

v systému IPEP, převyšuje počet zadržených výrobků na hranicích EU a na vnitřním trhu EU. Důvodem je skutečnost, že 

tyto dva nástroje umožňují přiřadit k případu zadržení zboží hned několik porušení jednotlivých práv duševního vlastnictví. 
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práva duševního vlastnictví, u kterých bylo nahlášené zadržení, v roce 2020 (46 milionů) oproti roku 

2019 (44 milionů) vzrostl. Do uvedených údajů se promítlo, i když jen částečně, omezení 

společenského života v důsledku pandemie a neposkytnutí údajů ze strany britských donucovacích 

orgánů. V roce 2019 zadržely donucovací orgány na vnitřním trhu, které nepodaly za rok 2020 žádné 

údaje, asi 1,3 milionu kusů zboží. Navzdory těmto nedostatkům v poskytování údajů došlo v počtu 

zadržených výrobků na vnitřním trhu EU mezi roky 2019 a 2020 k mírnému nárůstu o 1,6 milionu, 

což představuje meziroční nárůst počtu nahlášených zadržení zboží o 3,6 %. Odhadovaná hodnota 

těchto zadržených výrobků ale klesla o 0,5 miliardy EUR, což představuje 27% meziroční pokles 

vlivem snížení jednotkové hodnoty hlavních nebo dražších zadržených výrobků (zejména nahraných 

CD/DVD, šperků a oděvních doplňků). 

 

Pokud jde o počet zadržených výrobků i odhadovanou hodnotu, připadalo v roce 2020 na prvních 

pět členských států 89–93 % z celkového počtu zboží zadrženého na vnitřním trhu. Pokud jde 

o počet zadržených výrobků, jasně vedla Itálie s téměř 40 % zadržených předmětů. Z hlediska 

odhadované hodnoty bylo na prvním místě Řecko s více než 48 %. Na prvních pěti místech podle 

počtu výrobků a odhadované hodnoty se objevily i Maďarsko a Francie, a z hlediska počtu 

zadržených výrobků a odhadované hodnoty žebříček doplňovaly Bulharsko a Chorvatsko. 

 

Na prvních čtyřech místech identifikovaných dílčích kategorií výrobků se umístily oděvní doplňky, a 

to jak z hlediska počtu nahlášených zadržení výrobků na vnitřním trhu EU, tak z hlediska jejich 

odhadované hodnoty, následované nahranými CD/DVD, rovněž v obou parametrech. Seznam čtyř 

nejčastěji zadržovaných výrobků na vnitřním trhu EU v roce 2020 završují obalové materiály a 

výrobky spadající do dílčí kategorie „etikety, visačky a nálepky“. Z hlediska odhadované hodnoty pak 

na seznamu figurují oděvy a nesportovní obuv. Je třeba zdůraznit, že mezi pěti nejčastěji 

zadržovanými výrobky na hranicích EU se objevily i obalové materiály, a to kvůli svému 

potenciálnímu multiplikačnímu efektu při výrobě, kdy se do nich balí jiné neznačkové výrobky. 

 

A v neposlední řadě jako nejčastěji porušované právo duševního vlastnictví převládaly při zadržení 

na vnitřním trhu EU ochranné známky (více než 76 % zadržených výrobků). V rámci porušovaní práv 

duševního vlastnictví na vnitřním trhu sehrála svou roli i jiná práva, jako jsou průmyslové vzory 

(přibližně 23 % zadržených výrobků), za nimiž těsně následovala autorská práva (přes 22 %) a 

v menší míře patenty. 
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Celkové údaje o zadrženém zboží v roce 2020: souhrnné údaje na hranicích EU a na vnitřním 
trhu EU 
 
Objem napodobenin, které byly zadrženy a nebyly propuštěny v EU, dosáhl v roce 2020 přibližně 

66 milionů výrobků ( 6 ). To představuje snížení počtu výrobků, které byly zadrženy a nebyly 

propuštěny, o téměř 13 % ve srovnání s rokem 2019 (76 milionů výrobků). Ve více než 69 % případů 

bylo zboží zadrženo na vnitřním trhu, zbytek na hranicích EU. 

 

Odhadovaná hodnota napodobenin zadržených v EU dosahuje výše zhruba 2 miliard EUR. Tato 

hodnota představuje ve srovnání s předchozím rokem pokles o přibližně19 %. Téměř 65 % 

z celkové hodnoty nahlášených zadržených výrobků připadá na zboží zadržené na vnitrostátních 

trzích a zbytek připadá na zboží zadržené na hranicích EU. 

 

Na 10 členských států s nejvyšším počtem nahlášených zadržených výrobků připadá téměř 91 % 

objemu i odhadované hodnoty tohoto zboží. Itálie zaznamenala nejvyšší jednotlivá čísla podle 

objemu, když na ní připadlo více než 34 % z celkového množství zadrženého zboží, Řecko zase 

s 34 % vévodilo této statistice z hlediska odhadované hodnoty. 

 

Čtyřmi nejčastějšími dílčími kategoriemi zadržených výrobků z hlediska počtu zadržených kusů jsou 

oděvní doplňky, obalové materiály, nahraná CD/DVD a etikety, štítky, nálepky. Na tyto čtyři dílčí 

kategorie připadlo 49 % zaevidovaných výrobků. 

 

Pokud jde o odhadovanou hodnotu nahlášeného zboží, mezi prvními čtyřmi dílčími kategoriemi 

zjištěných výrobků s velkým náskokem vedly oděvní doplňky, následované oděvy, nahranými 

CD/DVD a hodinkami. Na tyto dílčí kategorie připadlo více než 68 % odhadované hodnoty 

zadrženého zboží nahlášeného v průběhu roku 2020. 

  

 
(6) Je nutné zdůraznit, že údaje o celkovém počtu zadržení nejsou přesným součtem údajů o zadrženém zboží na hranicích 

EU a údajů o zadrženém zboží na vnitrostátních trzích členských států EU, protože případy, kdy byly padělané výrobky 

zadrženy na hranicích EU a později propuštěny, se nezaznamenávají na portálu pro prosazování práv duševního 

vlastnictví, a proto se neobjevují v celkových výsledcích. 
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