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Zhrnutie 

 

Od uzavretia dohody v roku 2020 Generálne riaditeľstvo TAXUD a úrad EUIPO spoločne uverejňujú 

výročný dokument, v ktorom predstavujú úsilie a prácu, ktorú vynaložili všetky orgány v oblasti 

presadzovania práv duševného vlastníctva (PDV). Toto druhé vydanie obsahuje údaje o zaistení 

tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva a ďalšie súvisiace informácie za rok 2021. 

 

Tento tematický dokument nazvaný „Presadzovanie práv duševného vlastníctva v EÚ: výsledky na 

hraniciach EÚ a na vnútornom trhu EÚ 2021“ bol vypracovaný na základe údajov o výrobkoch 

zaistených na hraniciach EÚ, ktoré oznámili colné orgány 26 z 27 členských štátov ( 1 ) 

prostredníctvom informačného systému proti falšovaniu a pirátstvu v celej EÚ (COPIS) (2), ako 

aj  údajov o zaisteniach na vnútornom trhu, ktoré nahlásili donucovacie orgány v 21 z 27 členských 

štátov EÚ (3) prostredníctvom portálu na presadzovanie práva duševného vlastníctva (IPEP). Cieľom 

tohto dokumentu je poskytnúť užitočné informácie na podporu analýzy porušovania práv duševného 

vlastníctva v EÚ a vypracovania vhodných protiopatrení. Vo všeobecnosti by mal tvorcom politík EÚ 

poskytnúť údaje, na ktorých by mohli založiť svoje priority a stratégie. 

 

 

 

(1) Údaje o zaisteniach v Grécku za rok 2021 nie sú k dispozícii. 

(2) V súlade s príslušnými colnými predpismi EÚ (a najmä nariadením (EÚ) č. 608/2013) je COPIS - celoeurópsky 

informačný systém na boj proti falšovaniu a pirátstvu, ktorý obsahuje všetky žiadosti o prijatie opatrení a údaje o všetkých 

zaistených výrobkoch. COPIS je jediný právny nástroj na výmenu informácií medzi držiteľmi práv a colnými orgánmi. 

(3) V záujme stručnosti sa časť vnútorného trhu EÚ, ktorá zodpovedá určitému členskému štátu, bude v celom dokumente 

označovať ako vnútroštátny trh tohto členského štátu. Nemecké a rakúske orgány presadzovania práva nemajú k dispozícii 

žiadne záznamy o výrobkoch zaistených na vnútroštátnom trhu, jednak preto, že právne predpisy v týchto krajinách 

neumožňujú polícii z úradnej moci zaistenie falšovaných alebo pirátskych výrobkov na vnútroštátnom trhu, a jednak preto, 

že tieto krajiny sa ešte nezapojili do dátovej siete. Okrem toho údaje o zaistení za rok 2021 stále nie sú k dispozícii pre 

vnútroštátne trhy Dánska, Luxemburska, Slovinska a Švédska. To však nemení celkovú situáciu, pokiaľ ide o trendy v roku 

2021. 
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Zaistenia na hraniciach EÚ v roku 2021 
 
Počet zaistených (4) výrobkov, u ktorých mali colné orgány podozrenie na porušenie práv duševného 

vlastníctva, sa na hraniciach EÚ v roku 2021 v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne zvýšil (z 

približne 70 000 v roku 2020 na približne 75 000 v roku 2021). Zvýšil sa aj počet začatých konaní, a 

to z približne 102 000 v roku 2020 na približne 124 000 v roku 2021. Výraznejší vývoj možno 

pozorovať v súvislosti s počtom zaistených výrobkov (z približne 27 miliónov v roku 2020 na približne 

42 miliónov v roku 2021), ktorý v roku 2019 dokonca prekročil úroveň spred pandémie COVID-19. 

Odhadovaná hodnota zaistených výrobkov sa však zvýšila len mierne (z približne 778 miliónov EUR 

na približne 806 miliónov EUR). Za miernym nárastom odhadovanej hodnoty zaistených výrobkov v 

roku 2021 stojí zmena z hľadiska typu zaistených výrobkov (predtým boli zaisťované skôr drahé 

výrobky, zatiaľ čo v roku 2021 skôr tie lacnejšie) a zníženie odhadovanej hodnoty na jeden výrobok 

v určitých kategóriách zaistených výrobkov (ako u najpočetnejších, tak u najdrahších výrobkov). K 

tomuto miernemu nárastu došlo napriek značnému zvýšeniu počtu zaistených výrobkov v roku 2021, 

ktorý bol druhým rokom pandémie COVID-19. Všetky uvedené zvýšenia boli zaznamenané napriek 

chýbajúcim údajom o výrobkoch zaistených na hraniciach Grécka (5). 

 

Z hľadiska počtu konaní sa najviac konaní týkalo bežného spotrebného tovaru (odevov a obuvi, ako 

športovej, tak aj inej ako športovej) a luxusného tovaru (tašiek, náprsných tašiek a peňaženiek, 

parfumov a kozmetiky a hodiniek). Pokiaľ ide o počet zaistených výrobkov, na popredných piatich 

miestach sa umiestnili kategórie výrobkov, pri ktorých sú jednotlivé výrobky malej veľkosti i hodnoty 

a prepravujú sa najmä vo väčších zásielkach, napr. v kontajneroch (obalové materiály, iné výrobky, 

príslušenstvo mobilných telefónov, hračky a iné výrobky na starostlivosť o telo). Pokiaľ ide o 

odhadovanú hodnotu zaistených výrobkov, na popredných pozíciách sa celkom jasne umiestnil 

luxusný tovar, u ktorého má každý jednotlivý výrobok na vnútroštátnom maloobchodnom trhu vysokú 

hodnotu (najmä vďaka príslušným značkám). Jednalo sa napr. o hodinky, odevy, tašky, náprsné 

tašky, peňaženky a šperky. Na popredných pozíciách boli zaznamenané aj nezvyčajné výrobky 

(príslušenstvo mobilných telefónov), čo možno pripísať vysokému počtu výrobkov zaistených v tejto 

kategórii výrobkov. 

 

(4) Každé zaistenie výrobkov sa označuje ako prípad, ktorý zahŕňa množstvo jednotlivých výrobkov v rozmedzí od jedného 

do niekoľkých miliónov a môže sa týkať rôznych kategórií výrobkov a rôznych držiteľov práv. Colné orgány začnú konanie 

v prípade každého držiteľa práv v rámci daného prípadu. 

(5) V minulosti výrobky zaistené na hraniciach Grécka predstavovali 5 – 6 % všetkých zaistení falzifikátov na hraniciach 

EÚ, a to z hľadiska počtu jednotlivých zaistených falzifikátov aj odhadovanej hodnoty. 
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Pokiaľ ide o pôvod výrobkov porušujúcich práva duševného vlastníctva, ktoré sú dovážané do EÚ, 

z hľadiska objemu patrí prvenstvo Číne, za ktorou nasleduje Turecko a Hongkong (Čína). Pre 

väčšinu kategórií výrobkov je Čína najčastejšou krajinou pôvodu, pričom z identifikovaných (6) 

zaistených výrobkov porušujúcich práva duševného vlastníctva, ktoré pochádzajú z Číny, sú 

najčastejšie zaisťované obalové materiály. Pokiaľ ide o výrobky pôvodom z Turecka, najčastejšie 

boli zaistené odevy, zatiaľ čo najčastejšie identifikovanými zaistenými výrobkami pochádzajúcimi z 

Hongkongu (Čína) boli etikety, štítky a nálepky. 

 

Pokiaľ ide o spôsob prepravy, najvyšší počet prípadov zaistení sa v roku 2021 naďalej týkal výrobkov 

prepravovaných poštou a expresnou kuriérskou službou. V posledných niekoľkých rokoch sa však 

počet prípadov zaistených výrobkov prepravovaných poštou neustále znižoval, zatiaľ čo počet 

prípadov zaistených výrobkov prepravovaných expresnou kuriérskou službou rástol. Pokiaľ ide o 

počet falzifikátov, výrobky zaistené pri preprave v rámci námornej alebo cestnej dopravy stále 

predstavujú väčšinu zaistených výrobkov. Bol však zaznamenaný nárast počtu zaistených 

falzifikátov prepravovaných letecky, expresnou kuriérskou službou či poštou. 

 

Pokiaľ ide o druhy práv duševného vlastníctva, ktoré zaistené výrobky porušujú, sú nesporne 

najčastejšie porušované ochranné známky (ochranné známky EÚ alebo národné alebo 

medzinárodné ochranné známky). 

 

Výrobky, ktoré sú hlásené ako zaistené na hraniciach EÚ kvôli porušovaniu práv duševného 

vlastníctva, však neustále zostávajú iba zlomkom odhadovaného množstva falšovaných a pirátskych 

výrobkov, ktoré bolo dovezené na trh EÚ. Napríklad, ak porovnáme odhadovaný objem týchto 

výrobkov uvádzaný v správach organizácie OECD a úradu EUIPO o nedovolenom obchode, 

falzifikáty zaistené na hraniciach EÚ predstavovali v roku 2013 minimálne 0,73 % odhadovanej 

hodnoty falzifikátov prepravovaných cez hranice, zatiaľ čo v roku 2016 to bolo 0,38 % av roku 2019 

0,45 % týchto falzifikátov. 

 

 

(6) Kategórie identifikovaných výrobkov nezahŕňajú kategóriu ostatného tovaru. 
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Zaistenia na vnútornom trhu EÚ v roku 2021 
 
Množstvo výrobkov porušujúcich práva duševného vlastníctva, ktoré boli zaistené na vnútornom trhu 

EÚ, v roku 2021 oproti predchádzajúcemu roku vzrástlo. Podľa údajov hlásených políciou, colnými 

orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom bolo množstvo výrobkov porušujúcich práva duševného 

vlastníctva nahlásených ako zaistených v roku 2021 (53 miliónov) o približne 7 miliónov vyššie ako 

v roku 2020 (46 miliónov), čo predstavuje medziročný nárast o 16 % . K tomuto nárastu došlo napriek 

tomu, že niektoré orgány presadzovania práva na vnútornom trhu, ktoré v roku 2020 poskytli údaje 

o zaistených výrobkoch, údaje za rok 2021 neposkytli. Možno to vysvetliť tým, že množstvo nimi 

zaistených výrobkov v roku 2020 bolo nepodstatné. Napriek nárastu zaistených výrobkov sa ich 

odhadovaná hodnota (približne 1,253 miliardy EUR) znížila o 46 miliónov EUR, čo predstavuje 

medziročný pokles o 3,5 %. Tento jav možno vysvetliť tým, že pokiaľ ide o typ zaistených výrobkov, 

začali byť zaisťované skôr lacnejšie výrobky. 

 

Pokiaľ ide o počet zaistených výrobkov a ich odhadovanú hodnotu, pripadalo v roku 2021 na prvých 

šesť členských štátov viac ako 95 % všetkých zaistení na vnútornom trhu. Jednoznačne viedlo 

Taliansko s takmer 62 % zaistených výrobkov a s viac ako 63 % odhadovanej hodnoty zaistených 

výrobkov. Medzi prvými šiestimi štátmi sa ďalej ako z hľadiska počtu zaistených výrobkov, tak z 

hľadiska ich odhadovanej hodnoty umiestnilo Francúzsko, Holandsko, Španielsko a Maďarsko, 

pričom šieste miesto z hľadiska počtu zaistených výrobkov obsadilo Portugalsko a z hľadiska 

odhadovanej hodnoty zaistených výrobkov Grécko. 

 

Z hľadiska počtu nahlásených zaistených výrobkov na vnútornom trhu EÚ sa na prvých piatich 

miestach umiestnili tieto kategórie výrobkov: iný tovar, cigarety, etikety, štítky a nálepky a v menšej 

miere potom odevy a audio/video prístroje. Z hľadiska odhadovanej hodnoty sa o popredné miesta 

podelili s podobným celkovým percentuálnym podielom štyri kategórie výrobkov (textílie, odevy, 

audio/video prístroje a iná ako športová obuv), za ktorými nasledovali cigarety. 

 

V prípade výrobkov zaistených na vnútornom trhu EÚ boli najčastejšie porušovaným druhom práv 

duševného vlastníctva ochrannej známky (pri viac ako 93 % zaistených výrobkov). Na vnútornom 

trhu boli porušované aj iné druhy práv duševného vlastníctva, ako sú autorské práva (pri približne 6 

% zaistených výrobkov) a priemyselné vzory (pri približne 0,7 % zaistených výrobkov). 
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Celkové údaje o zaistených výrobkoch v roku 2021: súhrnné údaje z hraníc EÚ a vnútorného 
EÚ 
 
V roku 2021 bolo zaistených a neprepustených do EÚ približne 86 miliónov falzifikátov (7). To 

znamená významné zvýšenie počtu falzifikátov, ktoré boli nahlásené ako zaistené a neprepustené, 

o takmer 31 % oproti roku 2020 (66 miliónov falzifikátov). V približne 62 % prípadov boli výrobky 

zaistené na vnútornom trhu a v ostatných prípadoch na hraniciach EÚ. 

 

Odhadovaná hodnota falzifikátov zaistených v EÚ predstavovala viac ako 1,9 miliardy EUR, čo oproti 

predchádzajúcemu roku predstavuje zníženie o približne 3 %, a to napriek zvýšeniu počtu zaistených 

falzifikátov. Tento rozpor zodpovedá celkovému obrazu zaistených falzifikátov na vnútornom trhu, 

ako už bolo vysvetlené vyššie. V roku 2021 takmer 65 % z celkovej hodnoty zaistených výrobkov 

pripadalo na výrobky zaistené na vnútornom trhu a zvyšok na výrobky zaistené na hraniciach EÚ. 

Tieto čísla sú v súlade s údajmi z roku 2020. 

 

Na desať členských štátov s najvyšším počtom nahlásených zaistení pripadá takmer 97 % objemu 

a viac ako 93 % odhadovanej hodnoty zaistených výrobkov. Taliansko evidovalo najvyšší podiel 

objemu (viac ako 39 %) a odhadovanej hodnoty (viac ako 41 %) zo všetkých zaistení výrobkov. 

 

Z hľadiska počtu zaistených výrobkov v celej EÚ boli piatimi najčastejšími kategóriami 

identifikovaných zaistených výrobkov obalové materiály, cigarety, etikety, štítky a nálepky, odevy a 

hračky. Na týchto päť kategórií pripadalo viac ako 53 % všetkých evidovaných výrobkov. Z hľadiska 

odhadovanej hodnoty nahlásených výrobkov boli najčastejšie identifikovanými kategóriami výrobkov 

odevy, hodinky, audio/video prístroje, textílie a iná ako športová obuv. Týchto päť kategórií 

predstavovalo takmer 54 % odhadovanej hodnoty všetkých zaistených výrobkov nahlásených v roku 

2021. 

 

(7) Údaje o celkovom množstve zaistených výrobkov presne nezodpovedajú údajom o zaisteniach na hraniciach EÚ a 

zaisteniach na vnútornom trhu EÚ, pretože falzifikáty zaistené na hraniciach EÚ, ktoré však boli neskôr prepustené do EÚ, 

nie sú v súhrnných údajoch zahrnuté. 
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