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Shrnutí 

1. Obchod s padělaným zbožím představuje dlouhodobé rostoucí celosvětové 

sociálně-ekonomické riziko, které ohrožuje účinnou veřejnou správu, efektivní 

podnikání a blaho spotřebitelů. Zároveň se stává hlavním zdrojem příjmů 

organizovaných zločineckých skupin. Rovněž poškozuje hospodářský růst, neboť 

významně ovlivňuje příjmy podniků a oslabuje jejich motivaci inovovat. 

2. Padělané a pirátské výrobky jsou zasílány prakticky všemi druhy dopravy. 

Z hlediska hodnoty zabaveného zboží převažovaly v analyzovaném období 

jednoznačně padělky přepravované kontejnerovými loděmi. Z hlediska počtu zabavení 

pašování padělků v malých balících narůstá, což představuje závažný problém 

z hlediska dohlížení na dodržování zákona. Malé balíky využívané padělateli pro 

pašování jsou zasílány poštou nebo kurýrními službami. 

3. Pro orgány celní správy to představuje významné problémy a vede 

k požadavku, aby se této otázce věnovala zvýšená pozornost na mezinárodní úrovni, a 

to i na úrovni Světové celní organizace (WCO). Běžně dostupné informace, jako jsou 

lodní manifesty, nebo podpůrná úloha celních agentů při nákupech v malém často 

chybí. 

4. V současné době se pro zasílání malých zásilek poštou vyžaduje pouze 

zjednodušená dokumentace. Informace obsažené v dokumentech jsou potvrzovány 

odesílatelem a obvykle nejsou ověřovány, což vytváří prostor pro legitimní chyby, ale 

i podvody. Informace jsou tradičně poskytovány v papírové podobě, v elektronické 

podobě tedy k dispozici nejsou. Celním orgánům v cílových zemích obvykle 

k dispozici byly, ale až po obdržení zásilky. I když v zavádění elektronické výměny 

údajů bylo dosaženo pokroku, je třeba v této oblasti odvést ještě mnoho práce. To 

představuje dilema pro orgány celní správy, které musí dovozy rychle odbavovat a 

zároveň řádně vyměřovat cla i uvedené dovozy sledovat za účelem boje proti 

nezákonnému obchodu. 

5. Velké kurýrní společnosti obvykle poskytují služby „z domu do domu“, které 

jsou spravovány a sledovány elektronicky. Tímto způsobem jsou shromažďovány i 

další informace týkající se odesílatele, výrobku a příjemce. Jedná se o potenciálně 

obsáhlý zdroj údajů, který by v případě, že by byl k dispozici orgánům celní správy, 

mohl významně napomoci při posuzování rizik. Poskytovatelé kurýrních služeb a celní 

správa stále více prohlubují svou spolupráci ke zlepšení výměny údajů a informací. 

Stále zde pro zlepšení ale existuje prostor, neboť je třeba řešit otázky ochrany 

soukromí a důvěrnosti. Stejně jako v případě poštovních transakcí mohou informace 

poskytnuté odesílatelem obsahovat chyby, úmyslné zkreslení nebo se může jednat o 

podvod. 

6. Analýza v této zprávě využívá dva druhy údajů: informace o obchodu 

s padělaným zbožím, které vycházejí z údajů orgánů celní správy týkajících se 

zabavování padělaného zboží získaných od Světové celní organizace, Generálního 

ředitelství Evropské komise pro daně a celní unii a Úřadu pro cla a ochranu hranic 

Spojených států (CBP). Tyto údaje jsou doplněny dostupnými statistikami od Světové 

poštovní unie a z databáze Eurostatu Comext, které ilustrují mezinárodní obchod 

s malými balíky. 



7. Z podrobné analýzy údajů za období let 2011–2013 vyplývá, že ačkoli padělky 

zasílané v kontejnerech jednoznačně dominují z hlediska hodnoty zabaveného zboží a 

počtu zásilek, malé balíky jsou důležité, pokud jde o počet zabavení; téměř 63 % 

případů  padělků a pirátského zboží zabavených celní správou tvoří malé balíky. 

Takové poštovní nebo kurýrní zásilky bývají velmi malé. Většinu všech případů 

zabavení tvoří balíky s 10 nebo méně položkami. 

8. Z hlediska konkrétních odvětví se tato zjištění dotýkají prakticky všech 

průmyslových odvětví náchylných k padělání, i když v různé míře. Například 84 % 

zabavených zásilek padělané obuvi, 77 % falešného optického, fotografického a 

zdravotnického vybavení (převážně slunečních brýlí) a 66 % případů zařízení 

informačních a komunikačních technologií (IKT) zabavených orgány celní správy 

tvoří poštovní nebo kurýrní zásilky. Totéž platí i pro více než 63 % případů 

padělaných hodinek, kožených výrobků, kabelek a šperků, které celní správa zabavila. 

9. Co se týče jednotlivých ekonomik, analýza uvádí, že obchod s drobnými 

zásilkami je ovládán malým množstvím provenienčních ekonomik. Patří mezi ně Čína, 

Hongkong (Čína), Indie, Singapur, Thajsko a Turecko. Zatímco některé z těchto 

klíčových provenienčních ekonomik, jako je Čína, Indie a Thajsko, byly 

identifikovány jako potenciální výrobci padělaných a pirátských výrobků, jiné, jako je 

Hongkong (Čína) a Singapur, jsou klíčovými tranzitními body. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zneužívání malých balíků pro obchod s padělaným zbožím 

 

FAKTA A TRENDY 

Tato studie zkoumá možnost zneužití malých balíků pro obchod s padělaným a pirátským zbožím. Představuje 

právní a ekonomické souvislosti provozování kurýrních a poštovních služeb. Rovněž se zabývá dostupnými 

údaji o objemech malých zásilek zasílaných prostřednictvím poštovních a kurýrních služeb v souvislosti se 

zabavením padělaného a pirátského zboží. Dále analyzuje souvislost mezi pozorovanou dynamikou na trzích 

s malými balíky a dostupnými informacemi o zneužívání této služby obchodníky s padělaným a pirátským 

zbožím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedená publikace je k dispozici online na adrese https://doi.org/10.1787/9789264307858-en. 

Tato práce je zveřejněna v knihovně OECD iLibrary, která shromažďuje všechny knihy, periodika a statistické databáze 
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Další informace naleznete na internetové stránce www.oecd-ilibrary.org. 

 

 


