
Skutočná cena 
falšovaných výrobkov

SÚ LACNÉ VÝROBKY 
SKUTOČNE LACNÉ? 



Občania EÚ môžu ich kúpou stratiť veľmi veľa. 

V prvom rade je to etická otázka. Najväčší prospech 
z tohto nezákonného obchodu má organizovaný 
zločin. Na celom svete sa organizovaný zločin 
výrazne zapojil  do distribúcie falšovaných výrobkov: 
predstavuje skutočnú možnosť rastu.

Tieto tovary môžu taktiež predstavovať vážne riziko 
pre bezpečnosť a zdravie. Prečo by sa podvodníci 
mali starať o vašu bezpečnosť?

Občania takisto strácajú ako spotrebitelia. Čo vyzerá 
ako výhodná kúpa je často  plytvanie  peniazmi, 
keďže falošné výrobky nie sú v zásade vyrábané 
tak, aby spĺňali normy kvality.

A strácajú aj ako výrobcovia, či už ide o pracovníkov 
alebo podnikateľov: obchodníci s napodobeninami 
spôsobujú ujmu európskemu hospodárstvu, pretože 
poškodzujú legitímne hospodárstvo a brzdia 
inovácie. A falošné výrobky nekalo konkurujú 
originálnym výrobkom, čím je ohrozený veľký počet 
pracovných miest v Európe.

V konečnom dôsledku strácame všetci ako daňoví 
poplatníci. Nezákonní prevádzkovatelia a obchodníci 
neplatia dane, takže vy musíte platiť viac na kompen-
záciu strát.

Proti tejto hrozbe je možné sa brániť len jedným 
spôsobom. 

Nekupujte falšované výrobky. 
Originál je len jeden.

Falošné výrobky predstierajú, že sú niečím, čím
v skutočnosti nie sú, a to buď tým, že imitujú legitímne 
výrobky alebo tým, že nepravdivo tvrdia, že spĺňajú 
právne požiadavky. NIE SÚ však lacnou a bezbolestnou 
alternatívou.
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Vážny celosvetový problém

Bez ohľadu na podobu – imitácie, falzifikáty, podvrhy alebo predmety, 
ktoré nespĺňajú štandardy na ochranu nás všetkých — nezákonné 
výrobky sú ponúkané s úmyslom podviesť a oklamať. Nielenže zavádzajú 
a tvária sa, že sú tým, čím nie sú a že kvalitou ďaleko zaostávajú 
za originálmi, ale môžu tiež ohrozovať vaše zdravie a bezpečnosť.

Takéto tovary vznikajú v rámci tieňovej ekonomiky, v ktorej zohrávajú 
aktívnu úlohu zločinci a ktorá nevytvára žiadne dane ani clá. Tieto 
chýbajúce príjmy musia byť vyvážené vyšším zdanením všetkých občanov. 
Vy tak musíte na daniach zaplatiť viac.

Falšované výrobky ničia pracovné miesta aj v rámci EÚ. Imidž a ochranné 
známky značiek budované mnoho rokov sú vykrádané a podkopávané; 
spoločnostiam klesajú tržby, obchod upadá a zanikajú pracovné miesta. 

A podkopáva to aj budúcu prosperitu. Nové inovatívne produkty pochádzajú 
z výskumu a vývoja. Pokiaľ má Európa zostať konkurencieschopná, musí 
sa opierať o výrobu inovatívnych, vysokohodnotných a atraktívnych 
tovarov a preto sa pri riešení problémov modernej spoločnosti spoliehame 
na inovácie. Ak podniky nemôžu zúročiť svoje investície, nebudú investovať.
Preto vyzývame všetkých Európanov, aby sa proti falšovaným výrobkom 
postavili.

Európania, žiadajte a kupujte originálne výrobky!

Antonio Tajani 
podpredseda Európskej komisie zodpovedný  

za priemysel a podnikanie

Michel Barnier 
člen Európskej komisie zodpovedný za 

vnútorný trh a služby
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Falšované tovary sú problémom 
pre vašu peňaženku
Kúpa falšovaných tovarov nie je výhodná.

Výrobky, ktoré sú legálne ponúkané na predaj na trhu EÚ musia 
absolvovať viacero kontrol kvality na zaručenie ich bezpečnosti. Ale 
prečo by sa nelegálny obchodník mal obťažovať všetkými týmito 
formalitami a vydávať na to peniaze? Falšované výrobky nie sú 
vyrobené podľa rovnakých noriem a zvyčajne ich treba vymieňať 
častejšie. Nakupovať lacno, znamená kupovať dvakrát!
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A vedeli ste, že kvôli obchodu s falšovaným tovarom musíte zaplatiť vyššie dane?

Ako občania platíte dane a výmenou získavate verejné služby,  ale váš čestný 
príspevok sa zvyšuje kvôli obchodu s nezákonným tovarom.

A stratené pracovné miesta znamenajú vyššiu mieru nezamestnanosti a vyššie 
výdavky na sociálnu starostlivosť. Vyššie náklady a nižšie príjmy štátu v jednej 
oblasti znamenajú vyššie dane v ostatných oblastiach. To zvyšuje náklady pre obča-
nov: nakoniec ste to vy, kto musí zaplatiť vyššie dane.

Pri nedostatku financií to pocítite ešte oveľa viac.

Ako sa brániť?

Európska komisia a členské štáty EÚ sa v súčasnosti intenzívne snažia o lepšie 
presadzovanie pravidiel na ochranu občanov a podnikov proti tovarom a výrobkom, 
ktoré nespĺňajú bezpečnostné normy. Od roku 2013 majú orgány členských štátov 
väčšie právomoci, aby sa nevyhovujúce a nebezpečné výrobky z trhu stiahli 
bezodkladne. Nebezpečné falšované výrobky budú zachytené a nedostanú sa 
k spotrebiteľom.

Komisia vytvorila plán na zvýšenie efektívnosti tejto činnosti v celej EÚ, ktorý zahŕňa 
väčšie spoločné využívanie zdrojov, lepšie nástroje IT, prísnejšie a cielenejšie kontroly 
na vonkajších hraniciach Únie a tvrdšie tresty. 

Európska komisia a členské štáty bojujú proti falšovaniu vo všetkých jeho rozmeroch: 
skúmaním tohto javu s cieľom vypracovať účinnejšie stratégie  a informačné 
kampane, sprístupnením nástrojov účinného presadzovania ochranných známok  ich 
majiteľmi, kontrolovaním obchodných tokov na hraniciach a  zhabaním falzifikátov.
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Falošné výrobky môžu byť 
nebezpečné aj pre vaše zdravie
Falošné liečivá sú nebezpečné. Môžu vám vážne 
uškodiť.

Na rozdiel od pravých liekov (vrátane generík) môžu byť falšované 
lieky vyrobené z akýchkoľvek surovín. Môžu spôsobiť vážne 
zdravotné problémy. Lieky sú prísne regulované z veľmi zásadných 
dôvodov: pri požití falšovaných liekov sa vystavujete zásadnému 
riziku poškodenia zdravia.  
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Zdravotnícke pomôcky sú tiež terčom falšovania. Kontaktné šošovky a prístroje 
na testovanie krvi sú len niektoré z výrobkov, ktoré sa napodobňujú a predávajú 
na internete alebo dokonca v bežných obchodoch. 

Môžu stáť menej,  ale môžu mať vážne škodlivé účinky kvôli tomu, že sú nízkej 
kvality, vyrobené z nesprávnych materiálov a majú neistý účinok.

Európska komisia plánuje vytvoriť globálne kompatibilný systém identifikácie 
prostriedkov, ktorý má za cieľ uľahčenie rozpoznávania nezákonných výrobkov v EÚ. 

A nejde len o falšované lieky, ktoré môžu poškodiť vaše zdravie. Nebezpečné môže 
byť aj falšované oblečenie.

Chemikálie používané v textíliách, odevoch a obuvi v Európe sú podrobne 
analyzované a sú zakázané, ak sa zistí, že sú škodlivé. Komplexný právny predpis 
s názvom REACH požaduje, aby všetky chemikálie v Európskej únii boli testované. To 
je dôvod, prečo odevy legálne predávané v Európe veľmi zriedka spôsobujú alergie 
a podráždenia.

Avšak falošné tovary môžu obsahovať chemikálie, ktoré neboli testované. Môžu 
poškodiť vaše zdravie.
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Falšované tovary sú problémom 
pre vašu bezpečnosť  
Ak dbáte o bezpečnosť vás a vašich blízkych, vyvarujte sa falšovaných 
výrobkov! Produkty, ktoré môžu byť nebezpečné pre zdravie a 
bezpečnosť spotrebiteľov, predstavovali takmer jednu tretinu 
celkového množstva tovarov, ktoré zadržali colné orgány EÚ v roku 2011, 
čo predstavuje takmer dvojnásobný nárast oproti roku 2010. Obchodníci 
predávajúci falšované výrobky sú podvodníci. Akú povesť majú chrániť, 
prečo by sa starali o vašu bezpečnosť?

Automobilové súčiastky patria medzi najobľúbenejšie ciele: 
falšované automobilové súčiastky spôsobujú dodávateľom náklady 
päť až desať miliárd EUR ročne. Nie je to však len strata peňazí 
pre legálnych obchodníkov. Jedná sa o vašu bezpečnosť, pretože ste 
pri kúpe falšovaných výrobkov vystavení značnému riziku.

Európske právne predpisy vyžadujú od všetkých častí a komponentov, 
ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a environmentálnu výkonnosť 
motorových vozidiel, aby boli podrobené kontrolám pred ich 
uvedením na trh EÚ.

Ale obchodníci s falšovanými výrobkami tieto 
požiadavky prehliadajú, a nielen okrajovo. 
Brzdové obloženia patria medzi najčastejšie 
imitované autosúčiastky. Boli zistené 
falšované výrobky z drevených triesok, alebo 
dokonca aj z trávy! Ak kupujete v neznámom 
prostredí, buďte ostražití.

Nebezpečenstvo môže tiež spočívať pri výrobkoch, kde riziko je menej 
zrejmé. Napríklad hračky. Mali by byť najbezpečnejšími výrobkami, 
keďže sú pre deti. Alebo by to od nich človek čakal. Ale ak nie sú 
v súlade s bezpečnostnými predpismi, môžu predstavovať vážne 
nebezpečenstvo.

Falšované hračky sú rozšírené. Dodávateľ sa nestará o férové a 
čestné praktiky, tak prečo by sa mal starať o bezpečnosť vašich 
detí?  Falšované hračky môžu obsahovať nebezpečné materiály, ako 
napríklad farby obsahujúce jedovaté chemické látky. Môžu obsahovať 
malé  oddeliteľné  časti,  ktoré  sú  podľa  právnych  predpisov EÚ
o bezpečnosti hračiek zakázané, pretože  deťom hrozí nebezpečenstvo 
zadusenia. 

Pri falošných výrobkoch nikdy nie je isté, či prešli bezpečnostnou 
kontrolou. Falšované výrobky vás môžu ohroziť.
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Falšované výrobky môžu oslabiť 
dôveru v nakupovanie cez internet
Internet otvoril obrovské obchodné príležitosti, umožňuje mať širší výber tovaru 
a nájsť najvýhodnejšie ponuky v rámci európskeho jednotného trhu.

Elektronický obchod je veľkou výhodou pre spotrebiteľov aj podnikateľov. Rastúci 
trh však priťahuje podvodníkov. Pre niektorých ľudí predstavuje internet nový trh 
pre dodávky falzifikátov. 

Pri nakupovaní na internete sú vaše voľby silne ovplyvnené značkou a povesťou. 
Falošné webové stránky sú čoraz dokonalejšie, takže je ťažké odlíšiť ich od pravých. 
Snažia sa vás nalákať tým, že používajú názvy domén, ktoré sú veľmi podobné 
názvom známych špičkových značiek a spoločností. Buďte ostražití!

V súčasnosti je len málo možností, ktoré spoločnosti majú na ochranu seba i vás 
pred takýmito trikmi. Je ťažšie zasiahnuť proti podvodníkom na internete, najmä ak 
pôsobia mimo jurisdikcie EÚ.

Colní úradníci v EÚ však majú spôsoby ako čeliť tomuto nelegálnemu obchodu. 
Venujú stále väčšiu pozornosť balíkom posielaným poštou, čo je zvyčajný spôsob 
doručovania tovaru zakúpeného na internete. Vývoj špecializovaných metód 
sledovania balíčkov a poštového styku je jednou z priorít akčného plánu Európskej 
únie v colnej oblasti na roky 2013 – 2017.

Vyvarujte sa rizika, že cez internet nakúpite falšované alebo nekvalitné výrobky. 
Vzhľadom na všeobecnú dostupnosť takýchto tovarov by ste mali byť obzvlášť 
ostražití. 
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V Európe sú pracovníci chránení pred  vykorisťovaním a deti nie sú nútené 
pracovať. Renomované spoločnosti, ktoré vyrábajú  v zahraničí, tieto 
normy rešpektujú, aj keď to od nich miestne právne predpisy nevyžadujú. 
V prípade vedúcich výrobcov športového oblečenia, ktorí boli obvinení 
z využívania detskej práce, boli prijaté rázne opatrenia. Ale obchodníci 
s falšovaným tovarom nemusia chrániť svoju povesť a môžu svojvoľne 
využívať pracovníkov – dokonca aj deti, nútené pracovať v tvrdých 
podmienkach za minimálnu mzdu.

Vykorisťovanie prepojené s falšovaným tovarom začína výrobcom a pokračuje 
až na koniec dodávateľského reťazca. Pouliční predavači falšovaných výrobkov 
pracujú v úplne nechránených podmienkach. Žijú v ilegalite a sú zraniteľní, 
musia neustále utekať pred políciou – a to podporujete kúpou falšovaných 
výrobkov. 

Zvyčajne sú obeťami organizovaného zločinu. Väčšina peňazí, ktoré im dáte, 
putuje priamo do pokladní zločineckých organizácií. 

Začalo to ako spôsob diverzifikácie tradičnej trestnej činnosti, ako je napríklad 
obchodovanie s drogami, zbraňami alebo prostitúcia. Ale obchodovanie 
s falzifikátmi sa stalo natoľko lukratívnym, že je teraz kľúčovou činnosťou 
zločineckých organizácií. 

Zločinci zarábajú na predaji falšovaného tovaru toľko, ako na  predaji 
nelegálnych drog: podľa údajov OSN viac ako 200 miliárd EUR ročne.

Nedajte šancu falzifikátom: zodpovedná voľba
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Falšované výrobky sú problémom pre 
zamestnanosť
Predaj pravých výrobkov je základom pre pracovné miesta. Keď 
nakupujete pravé výrobky, pomáhate vytvoriť a udržať zamest-
nanosť v Európe. 
Falšované výrobky však tvoria nekalú konkurenciu pre európskych remeselníkov a 
podniky, a tým poškodzujú legitímne podniky a spôsobujú rast nezamestnanosti. 

Dôsledky na zamestnanosť sú mimoriadne silné predovšetkým v prípade módnych 
a špičkových výrobkov, ako sú textílie, odevy, kožené výrobky, obuv, hodinky a šperky. 
Tie predstavujú viac než polovicu celkovej hodnoty falšovaných výrobkov zadržaných 
colnými orgánmi. Tieto odvetvia vytvárajú pracovné príležitosti v Európe.

V 21. storočí bol zaznamenaný stabilný rast trhu s falšovanými výrobkami. Od roku 
2009 do roku 2011 sa počet prípadov zistených colnými orgánmi v Európe viac ako 
zdvojnásobil na viac ako 91 000. 

Podľa dostupných údajov colné orgány v roku 2011 na hraniciach EÚ zadržali takmer 
115 miliónov podozrivých výrobkov. Odhadovaná hodnota ekvivalentných pravých 
výrobkov je viac ako 1,2 miliardy EUR.

Európska komisia sa už takmer desať rokov snaží o to, aby sa tomu zabránilo. V roku 
2004 prijala Stratégiu presadzovania práv duševného vlastníctva v tretích krajinách. 
Aby sme proti tejto hrozbe mohli bojovať, musíme ju lepšie chápať: nedávno zriadené 
Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva zbiera 
podrobnejšie údaje, ktoré pomôžu lepšie pochopiť tento rozsiahly nezákonný obchod a 
pomôžu pri navrhovaní čoraz účinnejších politík, ktoré majú pomôcť pri jeho odstránení. 
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Falšované výrobky môžu pokaziť 
spomienky na dovolenku
Každý ide na dovolenku, aby si oddýchol. To vás však robí 
zraniteľnejšími. Nenechajte sa oklamať – falšované výrobky 
pod slnečným nebom sú stále falšovaného. Stále riskujete a stále 
podporujete zločincov. 

Luxusný tovar predávaný v pouličnom stánku na malebnom trhu môže lákať, ale 
nenechajte sa oklamať. Sú lacné pretože sú falšované. Mnohé imitácie sa predávajú 
v zdanlivo neškodných pouličných stánkoch v obľúbených letoviskách. 

Ale dávajte pozor! Pokiaľ vás pri spiatočnej ceste domov budú orgány kontrolovať 
a zistia, že prevážate falšovaný tovar na obchodné účely, hrozia vám v niektorých 
krajinách tvrdé postihy.

Držitelia falšovaných tovarov určených na obchodné účely môžu čeliť vysokým 
pokutám a v prípade opakovaných nákupov týchto tovarov môžu byť odsúdení 
na trest odňatia slobody.

Aj tu platí, že  kúpa falšovaného výrobku môže byť oveľa drahšia ako si myslíte.
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Niekoľko číselných údajov
•	 Celosvetový objem obchodu s falošnými výrobkami dosahuje 

viac než 200 miliárd EUR ročne, čo je podobný údaj ako 
v prípade  obchodu s nelegálnymi drogami.

•	 V rokoch 2010 a 2011 objem falošných výrobkov zadržaných 
európskymi colnými orgánmi vzrástol o 11 %. 

•	 V roku 2009 predstavovala hodnota 10 najväčších značiek 
v krajinách EÚ takmer 9 % HDP.

•	 Módne a špičkové osobné výrobky predstavujú 54 %  celkovej 
hodnoty zadržaných tovarov.

•	 Len v roku 2011 bolo na hraniciach EÚ zadržaných 115 
miliónov kusov falšovaného tovaru s celkovou hodnotou 
vyše 1,2 miliardy EUR.

•	 Takmer jedna tretina tovarov zadržaných colnými orgánmi 
EÚ v roku 2011 bola potenciálne nebezpečná pre zdravie a 
bezpečnosť spotrebiteľov, čo je takmer dvojnásobok podielu 
v roku 2010.

•	 V roku 2011 európske orgány zadržali 27 miliónov 
falšovaných liekov.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

•	 Poštová doprava je najbežnejším prostriedkom na prepravu 
falšovaného tovaru objednaného cez internet. Táto metóda 
sa použila v 63 % prípadov zistených v roku 2011, nasleduje 
letecká doprava (22 %) a expresná preprava (7 %).

•	 Čína je jednoznačne najväčším zdrojom falšovaných 
výrobkov zadržaných v Európe, ktoré predstavujú takmer 73 
% celkového množstva zadržaných tovarov.

•	 Ale nie je to iba problém pochádzajúci z iných krajín — 
Európska komisia a správne orgány členských štátov skúmajú 
rozsah činností súvisiacich s falšovaným tovarom v Európskej 
únii.
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Ďalšie informácie nájdete na  
stránkach: 
EURÓPSKYCH INŠTITÚCIÍ A AGENTÚR:

Európska komisia: 
Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a  priemysel 
(GR ENTR) 
ec.europa.eu/enterprise/stopfakes 

Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh a služby
(GR MARKT) 
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Skontaktujte sa s nami:
 @AntonioTajaniEU 
 @ECSpokesCorazza 
 @EU_Enterprise

 @MBarnierEU 
 @EU_Markt 
 #EUdeb8
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ec.europa.eu/enterprise/stopfakes

Nekupujte falšované výrobky.
Originál je len jeden.

Európska komisia:  
Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel (GR ENTR)
Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh a služby (GR MARKT)


