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Tato studie představuje kvantitativní přezkum zneužívání elektronického obchodu k usnadnění 

obchodování s padělky. Elektronický obchod v posledních letech rychle expanduje, neboť 

spotřebitelé si stále více zvykají na objednávání výrobků a služeb on-line. 

Počet společností zapojených do elektronického obchodu mezi podnikem a spotřebitelem (B2C) 

neustále roste. V letech 2018 až 2020 vzrostl v hlavních ekonomikách maloobchodní prodej on-line, 

který tvoří součást celkového objemu obchodu mezi podnikem a spotřebitelem, o 41 %, přičemž 

nárůst celkového maloobchodního prodeje nedosahoval ani 1 %. Tento nárůst podpořila pandemie 

COVID-19, neboť spotřebitelé v době omezení volného pohybu osob objednávali on-line, aby 

nemuseli chodit do obchodů. Během pandemie se on-line prostředí rovněž stalo oblíbenějším cílem 

nelegálního obchodu. Donucovací orgány v kybernetické oblasti hlásily rostoucí objemy nejrůznější 

kyberkriminality, včetně nabízení nelegálních výrobků, například padělaných a nevyhovujících 

léčivých přípravků, testovacích souprav a dalších výrobků souvisejících s onemocněním COVID-19. 

Rostoucí obliba elektronického obchodu nezůstala bez povšimnutí padělatelů, kteří stále častěji 

využívají elektronický obchod k prodeji padělaného zboží spotřebitelům. Někteří spotřebitelé 

nakupují zboží v přesvědčení, že je pravé, zatímco jiní levné padělky aktivně vyhledávají. 

Vazby mezi elektronickým obchodem a nelegálním obchodem s padělky jsou potvrzeny kvantitativní 

analýzou, která zkoumá vztah mezi elektronickým obchodem a počtem padělaných výrobků 

zachycených celními orgány v letech 2017–2019 a jejich hodnotou. Z analýzy vyplývá, že tento vztah 

je silnější, když se do průzkumu zahrnou i ukazatele nelegálního obchodu s padělky, které využívají 

malé balíky. To naznačuje, že nelegální výrobky zakoupené prostřednictvím elektronického obchodu 

jsou často přepravovány v malých balících, zejména s využitím poštovních služeb. 

Další poznatky k této situaci poskytuje případová studie Evropské unie, která shromažďuje údaje o 

zadržení padělků dostupných prostřednictvím elektronického obchodu. Z příslušných údajů vyplývá, 

že při 91 % zadržení padělků dostupných prostřednictvím elektronického obchodu byly využity 

poštovní služby. Naproti tomu pošta se podílela pouze na 45 % zadržení padělků, které nebyly 

dostupné prostřednictvím elektronického obchodu. Co se týče hodnoty zboží, z údajů vyplývá, že 

s poštovními službami souviselo 81,8 % zadržení padělků dostupných prostřednictvím 

elektronického obchodu, ve srovnání s pouhými 8,9 % u jiných padělků. Pokud jde o původ, zdroje 

padělků se podobaly zdrojům, které jsou dostupné prostřednictvím elektronického obchodu i 

zdrojům, které jeho prostřednictvím dostupné nejsou. Podíl Číny na celkovém objemu byl však vyšší 

v případě padělků dostupných prostřednictvím elektronického obchodu (75,9 % oproti 45,9 % 

z celkového počtu zadržení). 
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Zadržení padělků dostupných prostřednictvím elektronického obchodu v rámci EU zahrnovalo 

širokou škálu výrobků. Na prvním místě se jednalo o obuv (33,7 % všech zadržení), následovaly 

oděvy (17,3 %), parfémy a kosmetika (9,6 %), kožené výrobky (8,7 %), elektrické stroje a zařízení 

(6,5 %), hračky (5,5 %) a hodinky (5,2 %). 

Na trzích elektronického obchodu se dařilo pochybným subjektům, neboť je poměrně snadné 

zřizovat internetové stránky, které prodávají padělané zboží. Navíc stále nacházejí nové způsoby, 

jak se svými padělanými výrobky proniknout na důvěryhodné platformy. Donucovací orgány aktivně 

pracují na odhalování a uzavírání podvodných stránek a spolupracují s provozovateli hlavních 

platforem a vlastníky značek, aby se zaměřovaly na prodej padělků. Tento problém zůstává i nadále 

závažný a neustále roste. 

Zachycování padělků ještě více ztěžovaly prostředky, kterými se výrobky objednané v rámci 

elektronického obchodu přepravují. Padělatelé dokáží objevit slabiny v distribučních kanálech a 

využít je, aby si nelegální operace usnadnili. V případě elektronického obchodu se tak děje převážně 

prostřednictvím pošty. Panuje obava, že poštovní úřady a celní orgány nemají dobrou pozici 

k prověřování malých balíků a dopisních balíků, zda neobsahují padělky. Mají omezenou kapacitu 

pro odhalování padělků, s nimiž se obchoduje na mezinárodní úrovni, neboť zásilky s odeslaným 

padělaným zbožím se nacházejí mezi miliardami zákonně obchodovaných položek. 

Vlády přijaly celou řadu opatření k boji proti prodeji padělaného zboží on-line, včetně uzavírání 

dohod se zúčastněnými stranami, jejichž cílem je posílit spolupráci, a zintenzivnily úsilí o odhalování 

internetových stránek prodávajících padělané zboží i boj proti nim. 

Například v Evropské unii se Evropská komise zasadila o vypracování a zavedení memoranda o 

porozumění mezi platformami, vlastníky značek a dalšími zúčastněnými stranami, a to s cílem 

prosazovat v boji proti prodeji padělaných výrobků přes internet osvědčené postupy. Ve Spojených 

státech vláda stála u zrodu pracovní skupiny pro elektronický obchod, která spojila hlavní on-line 

platformy s cílem spolupracovat na způsobech boje proti padělatelům, kteří prodávají na svých 

vlastních platformách. V Austrálii vláda vytváří mechanismus, který spotřebitelům umožní 

identifikovat prodejce legitimních výrobků tím, že propojí autorizované prodejce určitých značek 

s vládním registrem ochranných známek. V Evropské unii a Spojených státech se kromě toho 

zvažují právní předpisy a směrnice, které by v případě přijetí vytvořily nové rámce pro boj proti 

trestné činnosti v oblasti elektronického obchodu, včetně obchodování s nelegálními výrobky. 

Provozovatelé hlavních platforem vyvinuli mnohostranné přístupy k boji proti prodeji padělaných 

výrobků na svých platformách. Jejich úsilí zahrnuje opatření a mechanismy, do nichž jsou zapojeni 

prodejci třetích stran, spotřebitelé, vlastníci značek a donucovací orgány, ale i vývoj a zavádění 

strategií na proaktivní odhalování padělků a boj proti nim. Schopnost platforem přiměřeně prověřovat 
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prodejce třetích stran se však ukázala jako náročný úkol a neustále probíhají snahy o zlepšení 

mechanismů pro identifikaci subjektů prodávajících padělané zboží a jejich trestání. 

Analýza představená v této zprávě ukazuje, že zneužívání on-line trhů padělateli je velmi dynamické. 

Je zapotřebí další výzkum rozvoje těchto dynamik, a to jak na úrovni průmyslu, tak i prostřednictvím 

případových studií. Další práce by měla zohlednit detailnější aspekty změn této dynamiky a 

současně se zaměřit na zlepšení reakcí na nově vznikající výzvy, a to prostřednictvím identifikace a 

podpory účinných politik a postupů. 

 


