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Táto štúdia predstavuje kvantitatívny prieskum týkajúci sa zneužívania elektronického obchodu s 

cieľom uľahčiť obchodovanie s falzifikátmi. Keďže dôvera spotrebiteľov v objednávanie tovaru 

a služieb online stále viac narastá, v uplynulých rokoch sa elektronický obchod rýchlo rozšíril.  

Počet podnikov zapojených do elektronického obchodu medzi podnikom a koncovým zákazníkom 

(business to consumer, B2C) sa neustále zvyšuje.  V hlavných ekonomikách v rokoch 2018 až 2020 

vzrástol maloobchodný predaj online, ktorý je podmnožinou celkového objemu obchodu B2C, 

o 41 %, pričom nárast celkového maloobchodného predaja predstavoval menej ako 1 %. K nárastu 

prispela aj pandémia COVID-19, pretože spotrebitelia počas obmedzení pohybu nakupovali online 

a vyhýbali sa návštevám v obchodoch. Online prostredie sa počas pandémie stalo preto čoraz 

obľúbenejším cieľom na realizáciu nezákonného obchodu.  Orgány presadzovania práva v 

kybernetickej oblasti informovali, že rastie objem najrôznejšej počítačovej kriminality, ktorá zahŕňala 

ponúkanie nezákonného tovaru, medzi iným falošných a neštandardných liekov, testovacích súprav 

a iného tovaru súvisiaceho s ochorením COVID-19. 

Rastúca popularita elektronického obchodu nezostala bez povšimnutia falšovateľov, ktorí stále 

častejšie využívajú elektronický obchod na predaj falšovaného tovaru spotrebiteľom. Niektorí z nich 

si ich kúpia v domnienke, že sú pravé, zatiaľ čo iní aktívne vyhľadávajú falzifikáty za nižšie ceny.  

Väzby medzi elektronickým obchodom a nezákonným obchodom s falzifikátmi potvrdzuje 

kvantitatívna analýza, ktorá skúma vzťah medzi elektronickým obchodom a počtom a hodnotou 

falšovaného tovaru zaisteného colnými orgánmi v rokoch 2017 – 2019. Analýzou sa zistilo, že tento 

vzťah je silnejší, keď sa do preskúmania zahrnú i ukazovatele nezákonného obchodu s falzifikátmi, 

ktoré zneužívajú malé balíky. Naznačuje to, že nezákonný tovar zakúpený prostredníctvom 

elektronického obchodu je často prepravovaný v malých balíkoch, a to najmä prostredníctvom 

poštových služieb. 

Ďalší prehľad situácie poskytuje prípadová štúdia Európskej únie, v ktorej sa zhromažďujú údaje 

o zadržaní falzifikátov spojených s elektronickým obchodom. Z údajov vyplýva, že pri 91 % 

zadržaných falzifikátoch spojených s elektronickým obchodom boli využité poštové služby. Naproti 

tomu, pošta bola zapojená iba do 45 % zadržaní falzifikátov, ktoré neboli spojené s elektronickým 

obchodom. Pokiaľ ide o hodnotu, údaje ukazujú, že s poštovými službami súviselo 81,8 % zadržaní 

spojených s elektronickým obchodom v porovnaní s iba 8,9 % v prípade iných falzifikátov. Pokiaľ ide 

o pôvod, zdroje falzifikátov sa podobali zdrojom, ktoré sú spojené aj ktoré nie sú spojené 

s elektronickým obchodom. Podiel Číny na celkovom objeme bol však vyšší v prípade falzifikátov 

spojených s elektronickým obchodom (75,9 % v porovnaní so 45,9 % z celkového počtu zadržaní).  
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Zadržanie falzifikátov v EÚ, ktoré sú spojené s elektronickým obchodom, zahŕňalo široký sortiment 

výrobkov. Na prvom mieste bola obuv (33,7 % z celkového počtu všetkých zadržaní), odevy 

(17,3 %), parfumy a kozmetika (9,6 %), kožené výrobky (8,7 %), elektrické stroje a zariadenia 

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

Na trhoch elektronického obchodu sa mimoriadne darilo pochybným subjektom, pretože je relatívne 

jednoduché vytvárať internetové stránky, ktoré predávajú falšované položky. Okrem toho tieto 

subjekty neprestávajú vyhľadávať nové spôsoby, ako so svojimi falšovanými výrobkami preniknúť 

na dôveryhodné platformy. Orgány presadzovania práva sa aktívne zapájajú do identifikácie a 

rušenia aktivít podvodných stránok. Spolupracujú i s prevádzkovateľmi hlavných platforiem 

a vlastníkmi značiek, aby sa zamerali na boj proti predaju falzifikátov, tento problém je však naďalej 

závažný a stále rastie.   

Obťažnosť zachytenia falzifikátov ešte viac zhoršili prostriedky, ktorými sa výrobky objednané 

prostredníctvom elektronického obchodu prepravujú. Falšovatelia dokážu objaviť a využiť slabé 

miesta v distribučných kanáloch, aby uľahčili svoje nezákonné operácie. V prípade elektronického 

obchodu sa to deje prevažne prostredníctvom pošty. Existujú obavy, že poštové úrady a colné 

orgány nie sú v dobrom postavení na to, aby mohli preverovať zásielky malých balíkov a listových 

balíkov, či neobsahujú falzifikáty. Majú obmedzenú kapacitu na odhaľovanie falzifikátov, s ktorými 

sa obchoduje na medzinárodnej úrovni, pretože zásielky s falzifikátmi sú zmiešané s miliardami 

legitímne obchodovaných položiek.  

Vlády prijali množstvo opatrení na boj proti online predaju falzifikátov vrátane uzatvorenia dohôd so 

zainteresovanými stranami, ktorých cieľom je posilnenie spolupráce, a vyvinuli zvýšené úsilie v 

záujme odhaľovania webových sídiel, ktoré predávajú falzifikáty, a v záujme postupu proti nim.  

Napríklad, Európska komisia sa v Európskej únii zasadzovala za vypracovanie a zavedenie 

memoranda o porozumení medzi platformami, vlastníkmi značiek a ďalšími zainteresovanými 

stranami s cieľom propagovať osvedčené postupy v boji proti predaju falšovaného tovaru cez 

internet. Vláda USA stála v čele vytvorenia pracovnej skupiny pre elektronický obchod, v ktorej sa 

spojili hlavné online platformy s cieľom spolupracovať na spôsoboch boja proti falšovateľom 

obchodujúcim na svojich platformách. V Austrálii vláda vytvára mechanizmus, ktorý spotrebiteľom 

umožňuje identifikovať predajcov legitímnych výrobkov tak, že prepája autorizovaných predajcov 

určených značiek s vládnym registrom ochranných známok.  V Európskej únii a USA sa navyše 

zvažujú právne predpisy a smernice, ktoré by, v prípade ich prijatia, vytvorili nové rámce na boj proti 

trestným činom v oblasti elektronického obchodu vrátane obchodovania s nezákonným tovarom.      

Operátori hlavných platforiem vyvinuli mnohostranné prístupy na boj proti predaju falzifikátov na 

svojich platformách. Ich úsilie zahŕňa opatrenia a mechanizmy, do ktorých sú zapojení predajcovia 
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tretích strán, spotrebitelia, vlastníci značiek a orgány presadzovania práva, ako aj vývoj 

a nasadzovanie stratégií na proaktívne odhaľovanie a boj proti falzifikátom. Schopnosť platforiem 

primerane preverovať predajcov tretích strán sa však ukázala ako náročná úloha a neustále sa 

vyvíja úsilie o zlepšenie mechanizmov na identifikáciu a sankcionovanie strán predávajúcich 

falzifikáty. 

Analýza predložená v tejto správe ukazuje, že zneužívanie online trhov falšovateľmi je veľmi 

dynamické. Je potrebné ďalšie skúmanie toho, ako sa tieto dynamiky vyvíjajú, a to tak na odvetvovej 

úrovni, ako aj prostredníctvom prípadových štúdií. Pri ďalšej práci by sa mali zohľadniť jemnejšie 

aspekty dynamických zmien a zamerať sa na zlepšenie reakcií na novo vznikajúce výzvy, a to 

identifikáciou a podporou účinných politík a postupov.  

 

 


