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TRNAVA/DUNAJSKÁ STREDA – 12.12.2017: Trnavskí colníci medzi tovarom dovezeným z Číny 
odhalili  takmer 45 000 falzifikátov. Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla predajom týchto falzifikátov 
na trhu ako originálnych výrobkov, bola predbežne vyčíslená na  700 000 eur.  
  
Colníci v  Dunajskej Strede skontrolovali kontajner, ktorý bol dovezený z Číny a podľa predložených 
dokladov určený na český trh. Pri kontrole tovaru colníci zistili, že sa v ňom nachádza i tovar, ktorý sa 
nenachádzal v predložených colných dokladoch. Po dôkladnej fyzickej kontrole vzniklo podozrenie 
z porušovania práva duševného vlastníctva ochranných známok SMURF, PRADA, MERCEDES, AUDI, 
BMW,  MINIONS, POKEMON, MINECRAFT atď. 
Colníci preto zaistili: 

- 31 148 hračiek,  
- 5 600 zapaľovačov, 
- 7 740 štítkov na kabelky.  

 
Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla predajom týchto falzifikátov na trhu ako originálnych výrobkov, bola 
predbežne vyčíslená na  700 000 eur.  
 
Svoje podozrenie colníci bezodkladne oznámili aj zástupcom majiteľov ochranných známok, ktorí potvrdili, 
že ide o falšovaný tovar. Práve oni teraz rozhodnú o ďalšom postupe. Majú možnosť vyjadriť sa, či súhlasia 
so zničením tovaru, alebo podajú návrh na súd vo veci falšovania ochrannej známky.  
 
Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, môže uložiť 
colný úrad pokutu od 3 000 eur do 67 000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované 
porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135 000 eur. 
 
Najmä teraz v predvianočnom období upozorňujeme preto spotrebiteľov na riziko kupovania 
falzifikátov, ktoré je najväčšie najmä pri detských hračkách. Tie totiž svojim vyhotovením, kvalitou 
spracovania alebo zložením môžu byť pre zdravie detí nebezpečné.  
 
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom 
zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v 
uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky 
orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk. 

http://www.financnasprava.sk/

