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V prvom polroku zachytili colníci falošný farmaceutický tovar za viac ako 66 000 eur 
 

BRATISLAVA – 16. 10. 2015: Colníci počas prvého polroka 2015 zhabali falzifikáty farmaceutického 
tovaru za viac ako 66 000 eur. Zadržaný tovar pochádza z importu – teda bol zachytený skôr ako sa 
dostal na slovenský a tým aj európsky trh.  
 
Najčastejšie zaisteným tovarom boli anabolické steroidy, omamné a psychotropné látky, výživové doplnky 
a neznáme chemikálie odoslané na kriminalistický a expertízny ústav PZ. Medzi zadržaným tovarom sa 
nachádzal aj testosterón propionat. Najviac záchytov bolo vykonaných na bratislavskom letisku.  
 
Colný úrad Žilina, eviduje v prvom polroku 2015 jeden prípad v súvislosti so zaistením anabolík - pri 
kontrole pneumatík v kontajneri, objavili colníci alobalové balíčky s neznámou látkou. S veľkou 
pravdepodobnosťou ide o anabolické steroidy. Vzorky boli odoslané expertízu.  
 
Na Pobočke colného úradu Košice Pošta poslali za tento rok späť odosielateľovi 12 zásielok. Tie obsahovali 
spolu 118 balení liekov alebo výživových doplnkov, u ktorých bolo podozrenie, že predstavujú vážne riziko 
pre zdravie ľudí. 
  
Porušovanie práv duševného vlastníctva spôsobuje značné hospodárske škody a rastúci počet falšovaných 
výrobkov zároveň predstavuje hrozbu pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Colné orgány EÚ majú 
kľúčovú úlohu pri zabraňovaní dovozu výrobkov, ktoré porušujú práva majiteľov ochranných známok, 
 na svoje územie. Od roku 2009 stúpa ročne celkové množstvo zaistených napodobenín. 
 

Hlavným zdrojom výrobkov porušujúcich práva duševného vlastníctva naďalej zostáva Čína, ktorá 
produkuje až 85 % všetkých falšovaných produktov. Podľa odhadov Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD) sa predpokladá nárast hodnoty falšovaného a pirátskeho tovaru na 1,77 bilióna 
USD ročne. 
 
Colník pri zaistenom tovare kontaktuje majiteľa ochrannej známky. Ten má možnosť sa vyjadriť do  
10 pracovných dní, či chce vo veci konať a akým spôsobom. Možnosti sú dve – buď dohodou, a teda 
 tzv. „zjednodušeným postupom“, kedy sa tovar zlikviduje (na náklady majiteľa tovaru nakoľko porušil právo 
duševného vlastníctva). Alebo môže držiteľ ochrannej známky dať podnet na súd. Ten následne rozhodne, 
či ide o falzifikáty a ako sa má ďalej postupovať. V prípade právoplatného rozhodnutia súdu môže majiteľ 
„fejkov“ dostať pokutu až do výšky 66 387,83 eur.  
 


