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Úvod 
 
(1) Účelom tejto smernice je upraviť postup a stanoviť povinnosti organizačných zložiek finančnej správy pri 

preverovaní splnenia kritérií na udelenie povolení schválených hospodárskych subjektov (ďalej len „SHS“), pri 
vydávaní povolení SHS, pozastavení účinnosti povolení SHS, zrušení povolení SHS a monitoringu držiteľov 
povolenia SHS v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 zo dňa 9. októbra 2013, 
ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „Colný kódex Únie“), delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 
2015/2446 zo dňa 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, 
pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (ďalej len 
„delegované nariadenie“) a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 zo dňa 24. novembra 2015, 
ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „vykonávacie nariadenie“).  

 
 

1. diel    Všeobecné ustanovenia 
1. oddiel    Základné pojmy 

 
(2) Na účely tejto smernice sa rozumie: 

a) colnými predpismi osobitné predpisy Európskeho spoločenstva, medzinárodné zmluvy a iné všeobecne 
záväzné právne predpisy, ktoré upravujú právne vzťahy v súvislosti s preverovaním splnenia kritérií na účely 
vydania povolenia SHS, 

b) usmerneniami (príručka) SHS usmernenia SHS vydané Európskou komisiou upravujúce problematiku SHS, 

c) hospodárskym subjektom osoba, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti podieľa na činnostiach, na 
ktoré sa vzťahujú colné predpisy,  

d) povolením SHS  

1.  povolenie SHS pre zjednodušené colné postupy (skratka AEOC), ktoré umožňuje držiteľovi využívať 
určité zjednodušené postupy podľa colných predpisov, 

2.  povolenie SHS pre oblasť bezpečnosti a ochrany (skratka AEOS), ktoré držiteľa oprávňuje využívať 
uľahčenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany, 

3.  kombinované povolenie SHS (skratka AEOF), ktoré bolo vydané hospodárskemu subjektu oprávnenému 
na vydanie povolenia SHS pre zjednodušené postupy a súčasne na vydanie povolenia SHS pre oblasť 
bezpečnosti a ochrany, 

e) úradným záznamom dokument, ktorý zachytáva informácie rôzneho druhu podané ústne, obsah telefonických 
rozhovorov, ďalšie relevantné skutočnosti zistené v procese preskúmania splnenia kritérií a úkony colných 
orgánov spojené s výkonom preskúmania splnenia kritérií, 

f) ÚVHS Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, Radlinského 37, 817 73 Bratislava, Oddelenie schvaľovania 
hospodárskych subjektov so sídlom K cintorínu 36, 010 04 Žilina (ďalej len „ÚVHS“), ktorý v zmysle § 6 Zákona 
č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmene a doplnenie niektorých zákonov s pôsobnosťou na celom území 
Slovenskej republiky rozhoduje v konaní o udelení statusu SHS a zabezpečuje výmenu informácií s príslušnými 
colnými orgánmi ostatných členských štátov Európskej únie a Európskou komisiou v tomto konaní, 
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g) miestne príslušným colným úradom colný úrad, v ktorého územnom obvode má žiadateľ o vydanie povolenia 
SHS sídlo alebo v ktorého územnom obvode žiadateľ vykonáva hlavnú časť činností, na ktoré sa má povolenie 
SHS vzťahovať a kde súčasne sprístupňuje hlavnú účtovnú evidenciu na colné účely , 

h) kontaktnou osobou príslušník finančnej správy miestne príslušného colného úradu, ktorý zabezpečuje 
komunikáciu s ÚVHS a koordináciu činností v súvislosti s SHS, 

i) záverečnou správou správa miestne príslušného colného úradu o výsledku preskúmania splnenia kritérií na 
účely vydania povolenia SHS, 

j) systémom EOS komunikačný systém Európskej únie slúžiaci na evidenciu prijatých žiadostí a vydaných 
povolení SHS, konzultácie a výmenu informácií medzi colnými orgánmi, 

k) APV SHS programové vybavenie v prostredí SharePoint umožňujúce zdieľanie dostupných informácií 
a komunikáciu medzi zamestnancami dotknutých organizačných útvarov finančnej správy spravované 
oddelením schvaľovania hospodárskych subjektov Colného úradu Žilina,  

l) DWH dátový sklad Data Ware House obsahujúci údaje o daňových subjektoch,  

m) EPP evidencia porušenia predpisov - programové vybavenie v prostredí SharePoint, 

n) SysNeD aplikačné programové vybavenie systém nepriamych daní,   

o) členskými štátmi členské štáty Európskej únie, 

p) samohodnotiacim dotazníkom dotazník vypracovaný Európskou komisiou vyplnený žiadateľom 
a predkladaný ako príloha žiadosti o vydanie povolenia SHS, 

q) vysvetlivkami k samohodnotiacemu dotazníku vysvetlivky vypracované Európskou komisiou,     

r) LAN (Local Area Network) lokálna počítačová sieť subjektu - prepojenie skupiny počítačov a komunikačných 
zariadení nachádzajúcich sa v priestoroch subjektu tak, že môžu zdieľať dáta a periférne zariadenia, 

s) firewall zariadenie zamedzujúce neželaným prístupom zvonka do LAN subjektu za účelom zabránenia prieniku 
vírusov, trójskych koní a iných škodlivých aplikácií, ktoré môžu obmedziť alebo úplne znemožniť funkčnosť 
siete. 

 
 

2. oddiel    Zásady postupu colných orgánov 
 

(3) Pri preverovaní splnenia kritérií na vydanie povolenia SHS sa uplatňuje najmä zásada: 
a) zákonnosti (colný úrad postupuje v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika 

viazaná, s právnymi predpismi Spoločenstva, Ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi), 

b) materiálnej pravdy (povinnosť úplne, správne a presne zistiť skutkový stav veci), 
c) písomnosti (procesné úkony sú zaznamenávané v písomnej forme), 
d) hospodárnosti a rýchlosti, 
e) súčinnosti (postupuje sa v úzkej súčinnosti s hospodárskym subjektom), 
f) rovnosti účastníkov v konaní, 
g) neverejnosti. 

 
 

3. oddiel    Povinnosť mlčanlivosti a súvisiace povinnosti colníkov 
 

(4) Príslušník finančnej správy je podľa čl. 12 Colného kódexu Únie a § 32 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa 
oboznámil v procese preskúmania splnenia kritérií na vydanie povolenia SHS alebo v súvislosti s ním, a ktoré si v 
záujme právnických osôb a fyzických osôb vyžadujú, aby zostali utajené pred nepovolanou osobou.  
 

(5) Spis obsahujúci údaje a informácie o hospodárskom subjekte nie je utajovanou skutočnosťou v zmysle zákona      
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“). Ak sa príslušník finančnej správy v procese preskúmania splnenia 
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kritérií na vydanie povolenia SHS musí oboznámiť s utajovanou skutočnosťou, postupuje podľa zákona č. 
215/2004 Z. z. a podľa predpisov vydaných na jeho základe. 
 
 
2. diel    Povinnosti ÚVHS 
1. oddiel    Postup pri prijímaní žiadosti o vydanie povolenia SHS 

 
(6) Žiadosť o vydanie povolenia SHS predkladá žiadateľ písomne na predpísanom tlačive ÚVHS. Ak bude žiadosť 

podaná na colnom úrade, colný úrad túto žiadosť bezodkladne postúpi ÚVHS. 

 
(7) ÚVHS rozhoduje o prijatí žiadostí o vydanie povolenia SHS, ktoré mu boli doručené priamo od hospodárskych 

subjektov alebo prostredníctvom iných colných úradov.  

 
(8) ÚVHS bezodkladne overí, či sú splnené podmienky na prijatie žiadosti. Ak ÚVHS po doručení žiadosti zistí, že 

žiadosť neobsahuje všetky požadované informácie, požiada žiadateľa, aby najneskôr do 30 dní žiadosť doplnil. 
Lehota na oznámenie žiadosti o vydanie povolenia SHS členským štátom Európskej únie    a lehota na vydanie 
povolenia SHS začnú plynúť odo dňa prijatia žiadosti, t. j. odo dňa, keď sú ÚVHS poskytnuté všetky informácie 
potrebné na to, aby mohol prijať žiadosť. 

 
(9) ÚVHS bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o vydanie povolenia SHS informuje 

žiadateľa o tom, že bola žiadosť prijatá, alebo že žiadosť nebola prijatá a o dátume, od ktorého začne plynúť lehota 
na vydanie povolenia SHS. Podrobnosti o dôvodoch prijatia, resp. neprijatia žiadosti ustanovujú delegované 
nariadenie a vykonávacie nariadenie.   

 

 

2. oddiel    Postup pri vydávaní povolení SHS  

 

(10) ÚVHS prostredníctvom systému EOS oznámi prijatie žiadosti colným orgánom všetkých členských štátov 
Európskej únie do siedmich dní od prijatia žiadosti, t. j. odo dňa, keď mu bola doručená úplná žiadosť. 

 
(11) Kritériá na udelenie statusu SHS podľa čl. 39 Colného kódexu Únie sú: 

a) absencia akéhokoľvek závažného porušenia alebo opakovaných porušení colných a daňových predpisov 
vrátane absencie závažných trestných činov súvisiacich s hospodárskou činnosťou žiadateľa,  

b) preukázanie vysokého stupňa kontroly nad operáciami a tokom tovaru zo strany žiadateľa prostredníctvom 
systému riadenia obchodnej a prípadne prepravnej evidencie, ktorý umožňuje náležité colné kontroly, 

c) finančná spôsobilosť, ktorá sa považuje za preukázanú, ak je žiadateľ s náležitým ohľadom na typické črty 
druhu dotknutej podnikateľskej činnosti v dobrej finančnej situácii, ktorá mu umožňuje plniť si záväzky, 

d) pre povolenie SHS pre zjednodušené colné postupy a kombinované povolenie SHS praktické normy pre   
odbornú spôsobilosť alebo odborná kvalifikácia priamo spojená s vykonávanou činnosťou, 

e) pre povolenie SHS pre oblasť bezpečnosti a ochrany a kombinované povolenie SHS primerané normy 
bezpečnosti a ochrany, ktoré sa považujú za dodržané, ak žiadateľ preukáže, že zachováva primerané 
opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany medzinárodného dodávateľského reťazca, a to aj v oblasti 
kontroly fyzickej integrity a prístupu, logistických postupov a nakladania so špecifickými druhmi tovaru, 
personálu a identifikácie jeho obchodných partnerov. 
 

(12) Kritériá na vydanie povolenia SHS sa preskúmavajú v súlade s usmerneniami (príručkou) SHS, pričom colné 
orgány primerane zohľadňujú špecifické vlastnosti hospodárskych subjektov, predovšetkým v prípade malých        
a stredne veľkých podnikov. 

(13) ÚVHS požiada prostredníctvom APV SHS miestne príslušný colný úrad o preverenie splnenia kritérií na vydanie 
povolenia SHS. Prílohou žiadosti o vykonanie preverenia je žiadosť o vydanie povolenia SHS spolu s prílohami v 
elektronickej forme (všetky prílohy, ktoré žiadateľ poslal, sú vložené do APV SHS). Splnenie kritéria podľa odseku 
11 písm. a) a d) tejto smernice vždy preskúma ÚVHS. ÚVHS môže podľa potreby sám vykonať preverenie splnenia 
kritérií na vydanie povolenia SHS podľa odseku 11 písm. b), c) a e) tejto smernice. 
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(14) Preskúmania splnenia kritérií na vydanie povolenia SHS podľa odseku 11 písm. b), c) a e) tejto smernice miestne 

príslušným colným úradom sa podľa uváženia môžu zúčastniť aj zástupcovia ÚVHS. 

 
(15) ÚVHS preskúma, či sú, alebo nie sú splnené kritériá na vydanie povolenia SHS. Pri posúdení splnenia jednotlivých 

kritérií vychádza z výsledkov preverenia uskutočneného príslušníkmi finančnej správy ÚVHS, miestne príslušného 
colného úradu, príp. viacerých colných úradov. 
  

(16) Ak sú splnené všetky kritériá na vydanie požadovaného druhu povolenia SHS, a ak ostatné členské štáty v zmysle 
čl. 31 ods. 4 vykonávacieho nariadenia nevyjadria námietky proti vydaniu povolenia do 30 dní od oznámenia 
žiadosti prostredníctvom systému EOS, ÚVHS  vydá rozhodnutie o vydaní povolenia SHS. 

 
(17) ÚVHS rozhodnutie o vydaní povolenia SHS doručí žiadateľovi spolu s povolením SHS. 

 
(18) Ak nie je splnené jedno alebo viac kritérií na vydanie požadovaného druhu povolenia SHS, ÚVHS vydá rozhodnutie 

o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia. 

 
(19) Rozhodnutie o vydaní povolenia SHS alebo rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia SHS vydá 

ÚVHS do 120 dní odo dňa prijatia žiadosti. Ak ÚVHS nie je schopný túto lehotu dodržať, môže ju predĺžiť o ďalších 
60 kalendárnych dní. V tomto prípade ÚVHS pred uplynutím lehoty 120 kalendárnych dní informuje žiadateľa o 
dôvodoch predĺženia lehoty. 

 
(20) Lehotu stanovenú podľa odseku 19 tejto smernice môže ÚVHS na základe žiadosti žiadateľa predĺžiť vtedy, keď v 

priebehu preskúmania splnenia kritérií žiadateľ vykonáva opatrenia s cieľom splniť tieto kritériá a oznámi ich ÚVHS. 
Lehotu na vydanie povolenia SHS je možné primerane predĺžiť, spravidla najviac o 180 dní. Súčasne s predĺžením 
lehoty na vydanie povolenia SHS ÚVHS stanoví aj lehotu, v ktorej je žiadateľ povinný prijať opatrenia na splnenie 
kritérií tak, aby bolo možné preskúmať splnenie týchto kritérií ešte pred uplynutím predĺženej lehoty na vydanie 
povolenia SHS. 
    

(21) Lehotu na vydanie rozhodnutia môže ÚVHS predĺžiť, ak miestne príslušný colný úrad považuje za potrebné 
vyžiadať si od žiadateľa dodatočné informácie. Miestne príslušný colný úrad informuje bezodkladne ÚVHS, ktorý 
stanoví pre žiadateľa lehotu na poskytnutie uvedených informácií, ktorá nesmie presiahnuť 30 dní. Lehota na 
vydanie rozhodnutia sa predĺži o uvedené obdobie a žiadateľovi sa toto predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia 
oznámi. 

 
(22) Ak prebieha trestné konanie, ktoré vyvoláva pochybnosti o tom, či žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v článku 39 

písm. a) Colného kódexu Únie, lehota na vydanie rozhodnutia sa predĺži o čas potrebný na ukončenie tohto 
konania. 

 
(23) Ak existujú závažné dôvody na podozrenie, že došlo k porušeniu colných predpisov a colné orgány na základe 

týchto podozrení vedú vyšetrovanie, lehota na vydanie rozhodnutia sa predĺži o čas potrebný na dokončenie tohto 
vyšetrovania, lehota neplynie do skončenia vyšetrovania. Uvedené predĺženie však nesmie presiahnuť deväť 
mesiacov. Pokiaľ to neohrozí vyšetrovanie, žiadateľovi sa toto predĺženie oznámi. 

 
(24) Ak ÚVHS predĺžil lehotu na konzultáciu s iným colným orgánom, lehota na vydanie rozhodnutia sa predĺži o 

rovnaké obdobie, o aké bola predĺžená lehota na konzultáciu. Žiadateľovi sa toto predĺženie lehoty na vydanie 
rozhodnutia oznámi. 

 
(25) V prípade, že výsledok preskúmania splnenia kritérií pravdepodobne povedie k zamietnutiu žiadosti, ÚVHS 

predtým, než žiadosť zamietne, oznámi zistené skutočnosti žiadateľovi a poskytne mu možnosť vyjadriť sa k nim 
do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. ÚVHS súčasne informuje žiadateľa, že lehota na vydanie povolenia SHS 
alebo zamietnutie žiadosti o vydanie povolenia SHS sa v tomto prípade predlžuje o 30 dní. 
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(26) Povolenie SHS nadobudne účinnosť piaty deň po jeho vydaní, doba platnosti je neobmedzená. Povolenie SHS 
vydané v ktoromkoľvek členskom štáte uznávajú všetky členské štáty. 

 

 

3.oddiel    Postup pri pozastavení účinnosti povolenia SHS  
 

(27) ÚVHS rozhodnutím pozastaví účinnosť povolenia SHS: 
a) ak sa domnieva, že môžu existovať dostatočné dôvody na vyhlásenie povolenia SHS za nulitné, jeho zrušenie 

alebo zmenu, avšak zatiaľ nemá všetky potrebné údaje, aby o jeho vyhlásení za nulitné, zrušení alebo zmene 
rozhodol, 

b) ak sa domnieva, že podmienky pre povolenie SHS nie sú splnené alebo že držiteľ povolenia SHS neplní 
povinnosti uložené na základe daného povolenia a je vhodné držiteľovi povolenia SHS poskytnúť čas, aby prijal 
opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie podmienok alebo splnenie povinností, 

c) držiteľ povolenia SHS žiada o takéto pozastavenie účinnosti, pretože dočasne nie je schopný plniť podmienky 
stanovené pre dané povolenie alebo povinnosti uložené na základe tohto povolenia. 
  

(28) V prípade podľa odseku 27 písm. a) tejto smernice obdobie pozastavenia zodpovedá obdobiu, ktoré ÚVHS 
potrebuje, aby zistil, či sú splnené podmienky na vyhlásenie povolenia SHS za nulitné, jeho zrušenie alebo zmenu. 
Toto obdobie nemôže presiahnuť 30 dní. 

 
(29) Ak však ÚVHS usúdi, že je možné, že držiteľ povolenia SHS nespĺňa kritérium stanovené v článku 39 písm. a) 

Colného kódexu Únie, účinnosť povolenia SHS sa pozastaví, dokým sa nezistí, či došlo k závažnému porušeniu 
alebo opakovaným porušeniam predpisov zo strany držiteľa povolenia SHS alebo osoby poverenej vedením 
držiteľa povolenia SHS alebo osoby vykonávajúcej kontrolu nad jeho riadením alebo osoby zodpovednej za colné 
záležitosti držiteľa povolenia SHS. 

 
(30) V prípadoch podľa odseku 27 písm. b) a c) tejto smernice držiteľ povolenia SHS v zmysle delegovaného nariadenia 

oznámi ÚVHS aké opatrenia a v akej lehote prijme za účelom splnenia podmienok alebo povinností. Lehota 
pozastavenia účinnosti povolenia SHS zodpovedá tejto lehote. Obdobie pozastavenia sa môže prípadne na 
žiadosť držiteľa povolenia SHS ďalej predĺžiť. Obdobie pozastavenia sa môže ďalej predĺžiť o obdobie, ktoré je 
potrebné na overenie toho, že uvedené opatrenia zabezpečia dodržanie podmienok alebo splnenie povinností. 
Uvedené obdobie nesmie presiahnuť 30 dní. 

 
(31) Ak ÚVHS zamýšľa v nadväznosti na pozastavenie účinnosti povolenia SHS vyhlásiť uvedené povolenie za nulitné, 

zrušiť ho alebo ho zmeniť, obdobie pozastavenia možno predĺžiť, až kým nenadobudne účinnosť rozhodnutie o 
vyhlásení za nulitné, zrušení alebo zmene. 

 
(32) Predtým, ako ÚVHS vydá rozhodnutie o pozastavení účinnosti povolenia SHS, oznámi svoje zistenia príslušnému 

SHS, ktorý je oprávnený vykonať nápravu situácie alebo vyjadriť svoje stanovisko v lehote do 30 dní odo dňa 
doručenia oznámenia. Ak si to vyžaduje povaha alebo miera ohrozenia bezpečnosti a ochrany Únie a jej 
obyvateľov, zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, životného prostredia alebo spotrebiteľov, pristúpi ÚVHS 
k pozastaveniu okamžite. 

 
(33) Ak je účinnosť povolenia SHS pozastavená z dôvodu nesplnenia niektorého z kritérií uvedených v článku 39 

Colného kódexu Únie, colný orgán pozastaví účinnosť všetkých rozhodnutí, ktoré vydal vo vzťahu k predmetnému 
SHS a ktoré sú založené na danom povolení SHS vo všeobecnosti alebo na ktoromkoľvek z osobitných kritérií, pre 
ktoré sa účinnosť povolenia SHS pozastavila. 

 
(34) Ak sa účinnosť povolenia SHS pozastaví v dôsledku nesplnenia kritéria praktické normy pre odbornú spôsobilosť 

alebo odborná kvalifikácia priamo spojená s vykonávanou činnosťou, pričom subjekt je držiteľom kombinovaného 
povolenia SHS, pozastavuje sa len účinnosť povolenia SHS pre zjednodušené colné postupy a povolenie pre 
oblasť bezpečnosti a ochrany zostáva v platnosti. 
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(35) Ak sa účinnosť povolenia SHS pozastaví v dôsledku nesplnenia kritéria primerané normy bezpečnosti a ochrany, 
pričom subjekt je držiteľom kombinovaného povolenia SHS, pozastavuje sa len účinnosť povolenia SHS pre 
oblasť bezpečnosti a ochrany a povolenie SHS pre zjednodušené colné postupy zostáva v platnosti. 

 
(36) Pozastavenie účinnosti povolenia SHS sa skončí uplynutím obdobia pozastavenia, ak pred uplynutím tohto 

obdobia nedôjde k niektorej z týchto situácií:  

a) pozastavenie sa zruší v prípadoch podľa odseku 27 písm. a) tejto smernice na základe toho, že neexistujú 
žiadne dôvody pre vyhlásenie rozhodnutia za nulitné, jeho zrušenie alebo zmenu; v takom prípade sa 
pozastavenie skončí dňom jeho zrušenia,  

b) pozastavenie sa zruší v prípadoch podľa odseku 27 písm. b) a c) tejto smernice na základe toho, že držiteľ 
povolenia prijal k spokojnosti colných orgánov opatrenia potrebné na to, aby sa zabezpečilo dodržanie 
podmienok stanovených pre dané povolenie alebo splnenie povinností uložených na základe uvedeného 
povolenia; v takom prípade sa pozastavenie skončí dňom jeho zrušenia, 

c) povolenie SHS s pozastavenou účinnosťou sa vyhlási za nulitné, zruší sa alebo sa zmení; v takom prípade sa 
pozastavenie ukončí dňom vyhlásenia povolenia za nulitné, jeho zrušenia alebo zmeny.  

Skončenie pozastavenia účinnosti povolenia SHS ÚVHS oznámi držiteľovi povolenia SHS. 

 

 

4. oddiel    Postup pri vyhlásení povolenia SHS za nulitné a pri zrušení povolenia SHS 
 

(37) ÚVHS vyhlási povolenie SHS za nulitné, ak sú súčasne splnené tieto podmienky: 
a) rozhodnutie bolo vydané na základe nesprávnych alebo neúplných informácií, 

b) držiteľ rozhodnutia vedel o nesprávnosti alebo neúplnosti informácií alebo to vzhľadom na okolnosti vedieť mal,  

c) rozhodnutie by bolo iné, ak by informácie boli správne a úplné. 

Vyhlásenie rozhodnutia za nulitné nadobúda účinnosť dňom účinnosti pôvodného rozhodnutia. 

 

(38) ÚVHS zruší povolenie SHS v týchto prípadoch: 

a) nebola splnená alebo sa už prestala plniť jedna alebo viacero podmienok na vydanie uvedeného povolenia SHS, 

b) počas pozastavenia účinnosti povolenia SHS držiteľ povolenia neprijme v predpísanej lehote opatrenia potrebné 
na zabezpečenie dodržania podmienok stanovených pre dané povolenie alebo splnenie povinností uložených 
na základe uvedeného povolenia,   

c) o to požiada držiteľ povolenia SHS. 

 

(39) Rozhodnutie o zrušení povolenia SHS nadobúda účinnosť dňom, keď je doručené alebo sa považuje za doručené 
držiteľovi povolenia SHS. 

 
(40) Ak sa má zrušiť povolenie SHS v dôsledku nesplnenia kritéria praktické normy pre odbornú spôsobilosť alebo 

odborná kvalifikácia priamo spojená s vykonávanou činnosťou, pričom subjekt je držiteľom kombinovaného 
povolenia SHS, za nulitné sa vyhlási alebo sa zruší len povolenie SHS pre zjednodušené colné postupy                  
a povolenie SHS pre oblasť bezpečnosti a ochrany zostáva v platnosti. 

 
(41) Ak sa má zrušiť povolenie SHS v dôsledku nesplnenia kritéria primerané normy bezpečnosti a ochrany, pričom 

subjekt je držiteľom kombinovaného povolenia SHS, za nulitné sa vyhlási alebo sa zruší len povolenie SHS pre 
oblasť bezpečnosti a ochrany a povolenie SHS pre zjednodušené colné postupy zostáva v platnosti. 

 
(42) S výnimkou prípadu zrušenia povolenia SHS na žiadosť držiteľa povolenia SHS nemôže byť prijatá nová žiadosť o 

udelenie povolenia SHS podaná hospodárskym subjektom počas obdobia troch rokov odo dňa zrušenia jeho 
predchádzajúceho povolenia SHS.  
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5. oddiel    Predbežné informácie a konzultácie medzi colnými orgánmi členských štátov 
 

(43) ÚVHS prostredníctvom systému EOS oznamuje colným orgánom iných členských štátov skutočnosti, ktoré by 
mohli brániť udeleniu povolenia SHS v inom členskom štáte (tzv. predbežná informácia), a to do 30 kalendárnych 
dní odo dňa oznámenia žiadosti v systéme EOS. Rovnako colné orgány iných členských štátov môžu oznámiť 
ÚVHS formou predbežnej informácie skutočnosti, ktoré by bránili udeleniu povolenia SHS slovenskému žiadateľovi. 
  

(44) Ak colné orgány iného členského štátu požiadajú prostredníctvom systému EOS o preverenie splnenia jedného 
alebo viacerých kritérií SHS, poskytne ÚVHS tzv. povinnú konzultáciu medzi colnými orgánmi členských štátov. 
ÚVHS dožiada miestne príslušný colný úrad, ktorý preskúma splnenie jedného alebo viacerých kritérií a zašle 
ÚVHS výsledky s príslušnou dokumentáciou v lehote 60 dní odo dňa doručenia žiadosti miestne príslušnému 
colnému úradu prostredníctvom APV SHS. ÚVHS v lehote 80 dní od prijatia žiadosti o konzultáciu zašle odpoveď 
príslušnému colnému orgánu členského štátu prostredníctvom systému EOS. Táto lehota môže byť predĺžená, keď 
konzultovaný orgán požaduje viac času z dôvodu povahy preskúmaní, ktoré sa majú vykonať, alebo keď žiadateľ 
vykonáva úpravy s cieľom zabezpečiť splnenie podmienok a kritérií a oznámi ich ÚVHS, ktorý o tom informuje 
konzultovaný colný orgán. Keď konzultovaný colný orgán neodpovie v lehote určenej na konzultáciu, podmienky a 
kritériá, v súvislosti s ktorými sa daná konzultácia uskutočnila, sa považujú za splnené. 

 
(45) ÚVHS môže z vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu miestne príslušného colného úradu  požiadať 

o vykonanie konzultácie colné orgány iných členských štátov, ktoré sú príslušné pre miesto, kde sa držia potrebné 
informácie, alebo kde sa má preskúmať splnenie jedného alebo viacerých kritérií SHS. 

 
(46) Konzultácie sú povinné, ak: 

a) žiadosť o vydanie povolenia SHS bola predložená colnému orgánu miesta, kde sa drží alebo je dostupná hlavná 
účtovná evidencia žiadateľa na colné účely,  

b) žiadosť o vydanie povolenia SHS bola predložená colnému orgánu členského štátu, v ktorom má žiadateľ stálu 
prevádzkareň a v ktorom sa uchovávajú, alebo sú dostupné informácie o všeobecných riadiacich logistických 
činnostiach žiadateľa,  

c) časť evidencie a dokumentácie relevantných pre žiadosť o vydanie povolenia SHS sa vedie v inom členskom 
štáte než v členskom štáte colného orgánu príslušného na vydanie rozhodnutia,  

d) žiadateľ o vydanie povolenia SHS prevádzkuje skladovacie priestory alebo vykonáva iné činnosti súvisiace               
s colnými záležitosťami v inom členskom štáte ako v členskom štáte colného orgánu príslušného na vydanie 
rozhodnutia.  

Konzultačný postup sa môže uplatniť aj na účely opätovného posúdenia a monitoringu. 

 

 

6. oddiel    Monitoring, opätovné posúdenie a výmena informácií a súčinnosť s inými orgánmi 
 

(47) Monitoring predstavuje proces, v rámci ktorého ÚVHS v spolupráci s miestne príslušným colným úradom sleduje 
dodržiavanie kritérií a podmienok, ktoré má SHS spĺňať aj po vydaní povolenia SHS. Monitoring sa uskutočňuje: 
a) bezodkladne po zistení skutočnosti poukazujúcej na to, že SHS už nespĺňa príslušné podmienky a kritériá       

a po zistení alebo oznámení závažných zmien týkajúcich sa pôsobenia SHS, 
b) polročne (periodický monitoring) zameraný na rizikové oblasti a nové zistenia, uskutočňuje ho ÚVHS 

v spolupráci s miestne príslušným colným úradom polročne k 1. januáru a k 1. júlu kalendárneho roka, 
výsledky zasiela miestne príslušný colný úrad ÚVHS prostredníctvom APV SHS do 30. januára, resp. 30. júla 
kalendárneho roku, 

c) počas prvého roka po vydaní povolenia SHS v prípade povolenia SHS vydaného hospodárskemu subjektu, 
ktorého spoločnosť bola založená pred menej ako tromi rokmi od podania žiadosti, 

d) po troch rokoch od vydania povolenia SHS pre oblasť bezpečnosti a ochrany alebo kombinovaného povolenia 
SHS (trojročný monitoring), pričom monitoring je zameraný na opätovné preverenie plnenia kritéria 
bezpečnosti a ochrany. 
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(48) Monitoring vykoná ÚVHS alebo miestne príslušný colný úrad v spolupráci s ÚVHS. Súčasťou monitoringu môže byť 
návšteva v priestoroch SHS. Potreba návštevy u SHS môže vyplynúť napr. z výsledkov preskúmania kritérií pred 
vydaním povolenia SHS; SHS má nové priestory; vznikli pochybnosti, pokiaľ ide o plnenie kritérií vyplývajúce napr. 
z porušenia colných predpisov; u SHS sa stala mimoriadna udalosť týkajúca sa oblasti bezpečnosti a ochrany 
a pod. ÚVHS v rámci monitoringu preveruje aj prípadné zmeny štatutárnych orgánov, kontrolných orgánov a osôb 
zodpovedných za colné veci u SHS (za účelom následného preverenia trestnej a priestupkovej bezúhonnosti) 
a platobnú disciplínu SHS (oneskorené úhrady colného dlhu a prípadné nedoplatky). 

 
(49) Za účelom vyhnutia sa duplicite kontrol u SHS zo strany viacerých organizačných útvarov colné úrady v čo 

najväčšej miere spájajú monitoring vykonávaný fyzicky v priestoroch SHS s inými kontrolami - najmä s kontrolami 
zjednodušených postupov, kontrolami colných skladov a pod. 
    

(50) ÚVHS opätovne posúdi povolenie SHS v týchto prípadoch:  

a) ak nastanú zmeny príslušných právnych predpisov Únie, ktoré majú vplyv na dané povolenie,  

b) v prípade potreby v dôsledku vykonaného monitoringu, 

c) v prípade potreby vzhľadom na informácie, ktoré poskytol držiteľ povolenia alebo ktoré poskytli iné orgány. 

 

(51) ÚVHS spolupracuje v procese preskúmania splnenia kritérií na vydanie povolenia SHS s Kriminálnym úradom 
finančnej správy a inými organizačnými útvarmi finančnej správy. 

 
(52) Pri preverovaní splnenia kritérií na vydanie povolenia SHS ÚVHS podľa potreby spolupracuje s orgánmi štátnej 

správy a samosprávy. 

 
(53) ÚVHS spolupracuje na základe príslušnej legislatívy s Dopravným úradom SR a na základe dohody o výmene 

informácií uzavretej medzi Finančným riaditeľstvom SR a Dopravným úradom SR poskytuje súčinnosť 
a zabezpečuje výmenu informácií. 

 

 

7. oddiel    Evidencie 
 

(54) ÚVHS vedie evidencie: 

a) písomností podľa platného registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu, 

b) prijatých žiadostí, vydaných povolení SHS a preverovaní uskutočnených v rámci monitoringu a opätovného 
posúdenia, 

c) vytvorené v systéme EOS a v APV SHS.   

  

3. diel    Povinnosti miestne príslušného colného úradu 
1. oddiel    Povinnosti miestne príslušného colného úradu v procese vydávania povolenia SHS 

 
(55) Riaditeľ každého colného úradu, s výnimkou Colného úradu Žilina, poverí spravidla dve kontaktné osoby, ktoré 

budú zabezpečovať komunikáciu s ÚVHS a koordináciu činností v súvislosti s SHS. Mená, priezviská a kontaktné 
údaje týchto osôb sú nahlásené ÚVHS a sú podľa potreby aktualizované. 

 
(56) Miestne príslušný colný úrad bezodkladne postúpi ÚVHS žiadosť o vydanie povolenia SHS, ak mu bola doručená. 

 
(57) Miestne príslušný colný úrad na základe žiadosti ÚVHS vykoná preverenie splnenia kritérií na vydanie povolenia 

SHS v zmysle čl. 25, 26 a 28 vykonávacieho nariadenia podľa odsekov 70 až 171 tejto smernice. Výsledky 
preverenia s konštatovaním, ktoré z preverovaných kritérií (a v rámci nich jednotlivých podmienok) boli resp. neboli 
splnené, vloží miestne príslušný colný úrad spolu s príslušnou dokumentáciou do APV SHS v lehote 80 dní odo 
dňa doručenia žiadosti prostredníctvom APV SHS. Preverenie splnenia kritérií vykoná miestne príslušný colný úrad 
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aj na účely konzultácií na základe žiadosti ÚVHS podľa odseku 44 tejto smernice (t. j. v lehote 60 dní odo dňa 
doručenia žiadosti prostredníctvom APV SHS). 

 
(58) Ak miestne príslušný colný úrad nemôže dodržať lehotu na vykonanie preskúmania splnenia kritérií podľa odseku 

57 tejto smernice, oznámi túto skutočnosť bezodkladne a ešte pred uplynutím tejto lehoty ÚVHS. Miestne príslušný 
colný úrad požiada ÚVHS o predĺženie osemdesiatdňovej lehoty na ukončenie preverenia a oznámi ÚVHS dôvody, 
pre ktoré nie je možné dodržať lehotu, najmä, či ide o dôvody na predĺženie lehoty na vydanie povolenia SHS na 
strane miestne príslušného colného úradu alebo na strane žiadateľa. 

 
(59) Ak miestne príslušný colný úrad považuje za potrebné vyžiadať si od žiadateľa dodatočné informácie, informuje 

bezodkladne ÚVHS, ktorý stanoví pre žiadateľa lehotu na poskytnutie uvedených informácií, ktorá nesmie 
presiahnuť 30 dní. 

 
(60) Ak miestne príslušný colný úrad nemôže preskúmať splnenie jedného alebo viacerých kritérií, ktoré však môže 

preskúmať colný orgán iného členského štátu (napr. priestory žiadateľa sa nachádzajú v inom členskom štáte), 
oznámi bezodkladne ÚVHS, že je potrebná povinná konzultácia medzi colnými orgánmi členských štátov. 

 

 

 

 

2. oddiel    Monitoring, výmena informácií, súčinnosť s inými orgánmi 

 

(61) Miestne príslušný colný úrad sleduje dodržiavanie podmienok a kritérií, ktoré má SHS spĺňať. Za týmto účelom sú 
všetky dotknuté organizačné útvary povinné poskytnúť kontaktným osobám všetky informácie, ktoré zistia v rámci 
vykonávania svojej činnosti, a ktoré nasvedčujú tomu, že SHS neplní kritériá a podmienky ustanovené 
vykonávacím nariadením, najmä rôzne bezpečnostné incidenty (napr. krádež tovaru pod colným dohľadom, požiar 
a pod.), problémy s platobnou disciplínou, exekučné konanie a pod. Kontaktné osoby tieto informácie následne 
postúpia ÚVHS. 

 
(62) Monitoring vykoná miestne príslušný colný úrad na základe žiadosti ÚVHS alebo z vlastnej iniciatívy, ak zistí 

skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že SHS už neplní príslušné kritériá alebo ak zistí, prípadne sú mu oznámené 
zmeny týkajúce sa pôsobenia SHS, ktoré by mohli mať vplyv na vydané povolenie SHS (napr. nové priestory, 
zmeny v objektovej bezpečnosti, zmena v postupoch, pokiaľ ide o colné konanie a pod.). Tieto skutočnosti súčasne 
oznámi ÚVHS. Pri zostavovaní kontrolnej skupiny a vykonávaní preskúmania v rámci monitoringu miestne 
príslušný colný úrad primerane použije ustanovenia odsekov 70 až 164 tejto smernice. 

 
(63) V prípade, že v rámci monitoringu miestne príslušný colný úrad zistí nedostatky týkajúce sa plnenia relevantných 

kritérií (riziko je stredné, príp. vysoké), ktoré nie je možné odstrániť na mieste, v správe o výsledku monitoringu 
zdokumentuje zistené nedostatky tak, aby bolo jednoznačne zrejmé, ktorá podmienka ktorého kritéria nebola 
splnená, aké opatrenia a lehoty na odstránenie nedostatkov boli navrhnuté a pod. a správu bezodkladne po jej 
vypracovaní vloží do APV SHS. 

 
(64) Periodický monitoring zameraný na pravidelné preskúmanie dodržiavania podmienok a kritérií SHS, rizikové 

oblasti, prípadne nové zistenia, vykoná miestne príslušný colný úrad u SHS, pričom výsledky zasiela miestne 
príslušný colný úrad ÚVHS prostredníctvom APV SHS. Vzor periodického monitoringu je uvedený v prílohe č. 2 
tejto smernice. 

 
(65) Ak miestne príslušný colný úrad zruší povolenie udelené SHS na využívanie zjednodušených colných postupov  z 

dôvodov, ktoré súvisia s plnením kritérií na účely SHS, oznámi to ÚVHS. 

 
(66) Miestne príslušný colný úrad spolupracuje v procese preskúmania splnenia kritérií na vydanie povolenia SHS         

s ostatnými organizačnými útvarmi colného úradu a inými organizačnými útvarmi finančnej správy. 
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(67) Pri preskúmaní splnenia kritérií na vydanie povolenia SHS sú jednotlivé colné úrady povinné poskytovať si 

vzájomnú pomoc. Colný úrad v prípadoch presahujúcich jeho územnú pôsobnosť požiada o vykonanie potrebných 
úkonov iný miestne príslušný colný úrad. 

 
(68) Pri preverovaní splnenia kritérií na vydanie povolenia SHS miestne príslušný colný úrad po konzultácii s ÚVHS 

spolupracuje s Dopravným úradom SR, orgánmi štátnej správy a samosprávy, ak je to nevyhnutné a neurobil tak 
ÚVHS. 

 

 

3. oddiel    Evidencie 

 

(69) Miestne príslušný colný úrad vedie evidenciu: 

a) písomností podľa platného registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu, 

b) vykonaných preskúmaní a vypracovaných správ o výsledku preskúmania splnenia kritérií na účely vydania          
povolenia SHS, 

c) preverovaní uskutočnených v rámci monitoringu a opätovného posúdenia. 

 

 

4. diel    Proces preskúmania splnenia kritérií na účely vydania povolenia SHS 
1. oddiel    Postupy pri preverovaní splnenia kritérií 

 

(70) Preskúmanie splnenia kritérií na vydanie povolenia SHS vykoná kontrolná skupina miestne príslušného colného 
úradu (ďalej len „kontrolná skupina“) zriadená rozkazom riaditeľa miestne príslušného colného úradu. Na ÚVHS 
vykoná preskúmanie splnenia kritérií oddelenie schvaľovania hospodárskych subjektov. Ak sa kontrolná skupina 
v procese preskúmania splnenia kritérií na vydanie povolenia SHS musí oboznámiť s utajovanou skutočnosťou, 
postupuje podľa zákona č. 215/2004 Z. z. a podľa znení predpisov vydaných na jeho základe. 

 
(71) Preskúmanie splnenia kritérií podľa odseku 11 písm. b) a e) tejto smernice sa uskutoční vo všetkých priestoroch, 

v ktorých žiadateľ vykonáva svoje činnosti súvisiace s colnými záležitosťami. 

 
(72) Keď má žiadateľ veľký počet priestorov a lehota uplatniteľná na vydanie rozhodnutia neumožňuje preskúmať 

všetky uvedené priestory, colný orgán sa môže rozhodnúť preskúmať len reprezentatívnu pomernú časť 
uvedených priestorov, ak je dostatočne presvedčený, že žiadateľ uplatňuje rovnaké normy bezpečnosti a ochrany 
vo všetkých svojich priestoroch a uplatňuje rovnaké spoločné normy a postupy na vedenie svojej evidencie vo 
všetkých svojich priestoroch. Reprezentatívnu pomernú časť priestorov vyberú po konzultácii ÚVHS s miestne 
príslušným colným úradom. 

 
(73) Za riadnu prípravu a priebeh preskúmania splnenia kritérií na vydanie povolenia SHS zodpovedá kontaktná osoba 

a členovia kontrolnej skupiny sa riadia jej pokynmi. Členom kontrolnej skupiny je podľa potreby aj zamestnanec 
sekcie informatiky, odboru podpory koncových používateľov (ďalej len „odbor podpory koncových používateľov“), 
ktorý poskytuje súčinnosť v zmysle odseku 172 tejto smernice. 

 
(74) Pred začatím preskúmania splnenia kritérií sa kontrolná skupina oboznámi s činnosťou žiadateľa prostredníctvom 

údajov obsiahnutých v dokumentácii, ktorú jej poskytne ÚVHS (najmä so samohodnotiacim dotazníkom), 
s informáciami zo štatistického modulu deklaračného systému za posledné tri roky za účelom získania prehľadu 
o obchodných operáciách realizovaných žiadateľom. 

 
(75) Súčasne kontrolná skupina zisťuje prípadné porušenia colných predpisov žiadateľom a kópie rozhodnutí 

o porušení colných predpisov vydaných za obdobie uplynulých troch rokov (troch rokov predchádzajúcich 
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doručeniu žiadosti) vloží do APV SHS bezodkladne po doručení žiadosti ÚVHS o vykonanie preskúmania kritérií 
SHS. Ide o právoplatné a vydané, zatiaľ neprávoplatné, rozhodnutia o porušení colných predpisov za sledované 
obdobie. Ak následne (počas preskúmania splnenia kritérií a vyhotovovania správy) dôjde k vydaniu ďalších 
rozhodnutí vo veci porušenia colných predpisov žiadateľom, vloží tieto miestne príslušný colný úrad bezodkladne 
do APV SHS a informuje o tom ÚVHS. 

 
(76) Na základe vyhodnotenia rizikových oblastí kontrolná skupina prioritne zameriava preskúmanie na rizikové oblasti, 

napr. porušenia predpisov (opakujúci sa spôsob porušenia predpisov), nedostatočne zabezpečený vstup do 
priestorov žiadateľa, a pod. Pri analýze rizika na účely SHS sa používa Model Compact pre SHS (dokument 
TAXUD 2006/1452). 

 
(77) Kontrolná skupina založí spis, v ktorom zoradí dokumentáciu získanú v priebehu preskúmania splnenia kritérií 

prehľadne v logickej postupnosti (chronologicky). V prípade, že získané dôležité informácie nemajú charakter 
písomností, budú do spisu zahrnuté vo forme úradného záznamu. Informácie získané v procese preskúmania 
splnenia kritérií na vydanie povolenia SHS budú používané len pre služobné potreby colného úradu, ktorý ich 
získal. 

 
(78) Preverenie splnenia kritérií sa uskutoční na mieste a v čase určenom vzájomnou dohodou (spravidla telefonickou 

alebo ústnou) kontrolnej skupiny so žiadateľovou kontaktnou osobou uvedenou v žiadosti o vydanie povolenia SHS 
tak, aby žiadateľ v čase preskúmania splnenia kritérií zabezpečil v potrebnom rozsahu: 

a) vstup do jednotlivých priestorov (napr. skladovacie priestory, výrobné priestory, archív atď.), 

b) prítomnosť žiadateľovej kontaktnej osoby pre SHS, taktiež kontaktnej osoby pre otázky bezpečnosti a ochrany 
(ak sa bude preskúmavať kritérium bezpečnosti a ochrany) a prípadne iných kompetentných osôb,  

c) dostupnosť dokumentácie. 

 

(79) Rozsah preskúmania pri opakovanej návšteve žiadateľa za účelom výkonu preskúmania splnenia kritérií nemusí 
byť žiadateľovi vopred oznámený (napr. neohlásená návšteva za účelom preverenia kritéria bezpečnosti 
a ochrany). 

 
(80) Kontrolná skupina prihliada pri preskúmaní splnenia kritérií na vykonané preverenia podľa colných predpisov, 

certifikáty a správy vypracované nezávislými tretími osobami, ktorých je žiadateľ držiteľom, do tej miery, do akej sú 
relevantné pre preverenie kritérií SHS. Tiež môže pri kritériách podľa odseku 11 písm. b), c) a e) tejto smernice  
zohľadniť závery poskytnuté odborníkmi v príslušných preverovaných oblastiach za predpokladu, že medzi týmito 
odborníkmi a žiadateľom neexistuje majetková a personálna prepojenosť v zmysle článku 127 vykonávacieho 
nariadenia. Pri preskúmavaní spĺňania kritérií miestne príslušný colný úrad zohľadňuje osobitné charakteristiky 
hospodárskych subjektov, najmä malých a stredných podnikov. 

 
(81) Z dôvodu predchádzania duplicite vykonávaných preskúmaní a eliminácie administratívnej záťaže žiadateľa 

miestne príslušný colný úrad využije výsledky preskúmaní jednotlivých kritérií SHS, ktoré sa uskutočnili u žiadateľa 
v rámci iných povoľovacích konaní, ak sú súčasne splnené tieto podmienky: 

a) výsledky preskúmania všetkých relevantných kritérií sú zdokumentované rovnakým spôsobom ako pri 
preskúmavaní kritérií na účely vydania povolenia SHS v zmysle tejto smernice, 

b) od vykonaného zdokumentovaného preskúmania nedošlo k zásadným zmenám týkajúcim sa relevantného 
kritéria.  

 
(82) O vykonaní preverenia splnenia kritérií na udelenie povolenia SHS vyhotoví miestne príslušný colný úrad správu 

o výsledku preskúmania splnenia kritérií na účely vydania povolenia SHS v súlade so vzorom uvedeným v prílohe 
č. 1 tejto smernice (ďalej len „správa“). ÚVHS v rámci APV SHS za účelom zjednotenia postupov a výmeny 
informácií a skúseností sprístupní správy zo všetkých uskutočnených preverovaní kontaktným osobám všetkých 
colných úradov. 
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(83) Správu spolu s príslušnou dokumentáciou vloží miestne príslušný colný úrad do APV SHS v lehote podľa odseku 
57 tejto smernice. 

 
(84) ÚVHS správu vždy poskytne žiadateľovi z dôvodu jeho oboznámenia sa s výsledkami preskúmania splnenia kritérií 

a s odporúčaniami kontrolnej skupiny. V prípade, že výsledky preverenia smerujú k vydaniu povolenia SHS, správa 
je zaslaná žiadateľovi len elektronickou poštou. 

 
(85) V prípade, že kontrolná skupina zistí nedostatky týkajúce sa splnenia relevantných kritérií (riziko je vysoké), vyzve 

žiadateľa na ich odstránenie a navrhne po diskusii so žiadateľom možné opatrenia za účelom ich odstránenia. Po 
odstránení zistených nedostatkov kontrolná skupina vyhotoví správu, v ktorej skonštatuje splnenie kritérií. 

 
(86) Ak nie je možné odstrániť zistené nedostatky bezodkladne a čas potrebný na ich odstránenie je dlhší ako lehota na 

ukončenie preskúmania pre miestne príslušný colný úrad, kontrolná skupina vyhotoví správu, v ktorej konštatuje 
nesplnenie kritérií a navrhne možné opatrenia na odstránenie nedostatkov. Správu následne vloží do APV SHS 
(správu bude doručovať ÚVHS) a odporučí žiadateľovi, aby požiadal ÚVHS o predĺženie lehoty na vydanie 
povolenia SHS. 

 
(87) Ak ÚVHS na základe žiadosti žiadateľa predĺži lehotu na vydanie povolenia SHS a určí lehotu na prijatie opatrení 

na odstránenie nedostatkov v zmysle odseku 20 tejto smernice, kontrolná skupina vykoná po uplynutí na to určenej 
lehoty preverenie odstránenia nedostatkov a o výsledkoch tohto preverenia vyhotoví doplnenie správy o výsledku 
preskúmania kritérií SHS. 

 
(88) Ak žiadateľ neodstráni zistené nedostatky, kontrolná skupina v správe, prípadne v jej doplnení, zdokumentuje 

zistené nedostatky tak, aby bolo jednoznačne zrejmé, ktoré kritérium a konkrétne ktorá podmienka daného kritéria 
nebola splnená, aby bolo na základe tejto správy, prípadne jej doplnenia, možné vydať rozhodnutie o zamietnutí 
žiadosti o vydanie povolenia SHS.  

 

 

2. oddiel   Preskúmanie splnenia kritéria absencia akéhokoľvek závažného porušenia alebo opakovaných 
porušení colných a daňových predpisov vrátane absencie závažných trestných činov 
súvisiacich s hospodárskou činnosťou žiadateľa  

 

(89) Keď je žiadateľom fyzická osoba, kritérium uvedené v odseku 11 písm. a) tejto smernice sa považuje za splnené, 
ak sa žiadateľ a prípadne zamestnanec zodpovedný za colné záležitosti žiadateľa za posledné tri roky nedopustili 
žiadneho závažného porušenia alebo opakovaného porušenia colných predpisov a daňových predpisov a nemajú 
záznam o závažných trestných činoch v súvislosti s ich hospodárskou činnosťou. 

 
(90) Keď žiadateľom nie je fyzická osoba, kritérium uvedené v odseku 11 písm. a) tejto smernice sa považuje za 

splnené, ak sa za posledné tri roky žiadna z týchto osôb nedopustila závažného porušenia alebo opakovaného 
porušenia colných predpisov a daňových predpisov a nemala záznam o závažných trestných činoch v súvislosti so 
svojou hospodárskou činnosťou:  

a) žiadateľ,  

b) osoba poverená vedením žiadateľa alebo vykonávajúca kontrolu nad jeho riadením,  

c) zamestnanec zodpovedný za colné záležitosti žiadateľa. 

 
(91) Kritérium uvedené v odseku 11 písm. a) tejto smernice sa však môže považovať za splnené, ak ÚVHS usudzuje, 

že išlo o porušenie menšej závažnosti vo vzťahu k počtu alebo objemu súvisiacich operácií, a nemá pochybnosti o 
dobrej viere žiadateľa. 

 
(92) Ak je osoba uvedená v odseku 90 písm. b) tejto smernice usadená alebo má miesto pobytu v tretej krajine, ÚVHS 

posúdi spĺňanie kritéria na základe dostupnej evidencie a informácií. 
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(93) Ak bola žiadateľova spoločnosť zriadená pred menej ako tromi rokmi pred podaním žiadosti o vydanie povolenia 
SHS, ÚVHS posúdi spĺňanie podmienky uvedenej v odseku 11 písm. a) tejto smernice na základe dostupnej 
evidencie a informácií. 

 
(94) Za menej závažné porušenie colných predpisov sa považuje nedodržanie lehoty na predloženie tovaru colnému 

úradu v režime tranzit (individuálne posúdenie závažnosti takéhoto porušenia colných predpisov nie je potrebné). 
Za menej závažné porušenie colných predpisov je napr. možné považovať také porušenie colných predpisov, pri 
ktorom nedošlo k zámernému porušeniu colných predpisov s cieľom získania neoprávnenej výhody, napr. nižšej 
sadzby cla. Za závažné porušenie colných predpisov je možné považovať napr. porušenie colných predpisov, za 
ktoré bola uložená sankcia v hornej polovici možného rozpätia. ÚVHS posúdi závažnosť porušenia individuálne. 

 
(95) Za menej závažné porušenie daňových predpisov sa považuje také porušenie predpisov uložené daňovým 

úradom, pri ktorom uložená sankcia (pokuta alebo sankčný úrok) nepresahuje jednotlivo výšku 3 000€. Ak sankcia 
prevyšuje túto sumu, ÚVHS si vyžiada dotknuté rozhodnutie od príslušného daňového úradu a posúdi závažnosť 
porušenia individuálne. 

 
(96) Za závažné porušenie daňových predpisov možno považovať také porušenie predpisov týkajúcich sa dane 

z pridanej hodnoty, ktorého následkom by bolo zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty. Na tento účel bude 
ÚVHS vychádzať zo zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, 
ktorý Finančné riaditeľstvo SR zverejňuje na svojom webovom sídle. 

 
(97) Za závažné porušenie daňových predpisov sa považuje také porušenie predpisov týkajúcich sa spotrebnej dane 

z alkoholických nápojov, minerálnych olejov a tabakových výrobkov, pre ktoré by daňový subjekt nemohol byť 
považovaný za daňovo spoľahlivého podľa jednotlivých zákonov o spotrebných daniach.  

 
(98) Za menej závažné porušenie daňových predpisov sa považuje také porušenie týkajúce sa spotrebnej dane             

z elektriny, uhlia a zemného plynu, pri ktorom uložená sankcia (pokuta alebo sankčný úrok) nepresahuje výšku 
3000 €. Ak sankcia prevyšuje túto sumu, ÚVHS si vyžiada dotknuté rozhodnutie od príslušného colného úradu 
a posúdi závažnosť porušenia individuálne. 

 
(99) Za opakované porušenie je možné považovať takú frekvenciu porušení colných predpisov a daňových predpisov, 

pri ktorej miera porušenia presiahne 2 % objemu colných transakcií ročne. V prípade subjektov, ktoré vykonávajú 
nízky počet colných operácií, bude opakované porušenie posudzované individuálne v závislosti od hospodárskej 
činnosti žiadateľa o povolenie SHS, charakteru porušenia predpisov s prihliadnutím na osobité charakteristiky 
žiadateľa o povolenie SHS. 

 
(100) Pri preverovaní porušenia daňových predpisov vychádza ÚVHS z údajov v aplikačných programových vybaveniach 

EPP, DATAWAREHOUSE (DWH) a SysNeD; pokiaľ ide o porušenia daňových predpisov týkajúcich sa miestnych 
daní, vychádza ÚVHS z čestných vyhlásení dotknutých osôb, pričom sa primerane uplatňuje odsek  95 tejto 
smernice. 

 
(101) Kontrolná skupina v rámci preskúmania splnenia kritérií skontroluje dodržiavanie colných predpisov a postupy 

žiadateľa v colnej oblasti vo všeobecnosti (preverenie spôsobu zastupovania v colnom konaní, riešenia 
nezrovnalostí, dodržiavania povolení na použitie zjednodušených postupov, iných povolení vydaných colnými 
orgánmi a pod.). Ak došlo v minulosti zo strany žiadateľa k porušeniu colných predpisov, kontrolná skupina 
preskúma okolnosti, spôsoby riešenia (napr. poučenie zamestnancov, ak išlo o chybu zavinenú zamestnancom; 
zmenu interného postupu alebo predpisu v tejto súvislosti; oboznámenie ostatných zamestnancov s prípadným 
novým poznatkom či postupom zisteným v dôsledku porušenia colných predpisov; pri zastupovaní v colnom konaní 
informovanie klienta, prípadne zástupcu a riešenie zodpovednosti podľa zmluvy o zastupovaní a pod.). Súčasne 
kontrolná skupina preskúma, či žiadateľ napr. aj za účelom vykonania opatrení na odstránenie prípadných 
zistených nezrovnalostí vedie evidenciu rozhodnutí o porušení colných predpisov, prípadne daňových predpisov. 
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(102) Kontrolná skupina poznačí výsledky preverenia v zmysle odseku 101 tejto smernice v prvej a druhej časti 
samohodnotiaceho dotazníka a v správe, ale nevyhodnocuje splnenie kritéria podľa odseku 11 písm. a) tejto 
smernice, keďže splnenie tohto kritéria vždy vyhodnocuje ÚVHS.  

 
 

3. oddiel Preskúmanie splnenia kritéria preukázanie vysokého stupňa kontroly nad operáciami a tokom 
tovaru zo strany žiadateľa prostredníctvom systému riadenia obchodnej a prípadne prepravnej 
evidencie, ktorý umožňuje náležité colné kontroly 

 
(103) Kontrolná skupina v rámci vykonania preverenia splnenia kritéria preukázanie vysokého stupňa kontroly nad 

operáciami a tokom tovaru zo strany žiadateľa prostredníctvom systému riadenia obchodnej a prípadne prepravnej 
evidencie, ktorý umožňuje náležité colné kontroly, postupuje v súlade s usmerneniami (príručka) SHS a v súlade 
s vysvetlivkami k samohodnotiacemu dotazníku, pričom verifikuje odpovede uvedené v tretej časti 
samohodnotiaceho dotazníka vypracovaného žiadateľom so skutočným stavom, zaznamenáva vlastné zistenia 
a poznatky, vyhodnocuje riziko a konštatuje, či sú zavedené postupy dostatočné na splnenie podmienok v rámci 
daného kritéria. Na splnenie tohto kritéria musia byť splnené nasledujúce podmienky:   
a) žiadateľ vedie účtovný systém, ktorý je v súlade so všeobecne prijatými účtovnými zásadami, ktoré sa uplatňujú 

v členskom štáte, kde sa účtovné záznamy držia, umožňuje colné kontroly na základe auditu a vedie 
chronologickú evidenciu údajov, ktorá predstavuje kontrolný záznam od momentu, keď sa údaj zaznamená do 
spisu, 

b) evidencia, ktorú žiadateľ vedie na colné účely, je začlenená do účtovného systému žiadateľa alebo umožňuje 
vykonať krížovú kontrolu informácií s účtovným systémom, 

c) žiadateľ umožňuje colnému orgánu fyzický prístup k svojmu účtovnému systému a prípadne k svojej obchodnej 
a prepravnej evidencii, 

d) žiadateľ umožňuje colnému orgánu elektronický prístup k svojmu účtovnému systému a prípadne k svojej 
obchodnej a prepravnej evidencii, ak sa uvedený systém alebo evidencia vedú v elektronickej podobe, 

e) žiadateľ má logistický systém, v ktorom sa tovar rozlišuje na tovar Únie a tovar, ktorý nie je tovarom Únie,          
a prípadne sa udáva jeho umiestnenie (túto podmienku nemusí spĺňať žiadateľ o vydanie povolenia SHS pre 
oblasť bezpečnosti a ochrany AEOS),  

f) žiadateľ má administratívnu organizáciu, ktorá zodpovedá danému typu a veľkosti podniku a ktorá je vhodná na 
riadenie toku tovaru, a má interné kontroly schopné predchádzať chybám, odhaľovať a opravovať chyby           
a predchádzať nezákonným alebo neregulárnym transakciám a odhaľovať ich,  

g) žiadateľ má prípadne zavedené uspokojivé postupy na zaobchádzanie s licenciami a povoleniami udelenými      
v súlade s opatreniami obchodnej politiky alebo súvisiacimi s obchodom s poľnohospodárskymi výrobkami, 

h) žiadateľ má zavedené uspokojivé postupy na uchovávanie svojej evidencie a informácií a na ochranu proti strate 
informácií, 

i) žiadateľ zabezpečí, aby príslušní zamestnanci boli poučení, že majú informovať colné orgány vždy, keď sa 
odhalia problémy týkajúce sa dodržiavania súladu s predpismi, a zavedie postupy na informovanie colných 
orgánov o takýchto problémoch, 

j) žiadateľ má zavedené náležité bezpečnostné opatrenia na ochranu počítačového systému žiadateľa pred 
neoprávneným vniknutím a na zabezpečenie dokumentácie žiadateľa,  

k) žiadateľ má prípadne zavedené uspokojivé postupy na zaobchádzanie s dovoznými a vývoznými licenciami, 
pokiaľ ide o zákazy a obmedzenia, vrátane opatrení na odlíšenie tovaru, ktorý podlieha zákazom alebo 
obmedzeniam, od ostatného tovaru a vrátane opatrení na zabezpečenie súladu s týmito zákazmi                       
a obmedzeniami.  

 
Vedenie účtovníctva 

(104) Žiadateľ môže preukázať súlad vedenia účtovníctva so všeobecne prijímanými účtovnými zásadami predložením 
správy nezávislého audítora za preverované účtovné obdobia. 

 
(105) Správnosť a úplnosť záznamov o účtovných transakciách a fungovanie krížovej kontroly údajov (v evidencii 

vedenej na colné účely a v účtovnom systéme) preskúma kontrolná skupina náhodným výberom konkrétnych 
colných operácií (napr. zaúčtovanie tovarovej faktúry, faktúry za prepravu tovaru, atď.). 
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(106) Kontrolná skupina preskúma oblasť obehu účtovných dokladov a toku informácií pre potreby odhaľovania 
problémov a ich predchádzaniu, resp. eliminácii prostredníctvom vydaných interných predpisov (určenie 
kompetencií a zodpovedností osôb); v prípade absencie takýchto predpisov je potrebné preskúmať zavedené 
postupy v danej oblasti a vyhodnotiť, či sú dostatočné, príp. odporučiť vypracovanie interného predpisu. 

 

Úroveň dostupnosti colných a dopravných záznamov  

(107) Na účely zistenia dostupnosti údajov z účtovníctva je potrebné preskúmať možnosť fyzického alebo elektronického 
prístupu k účtovným, colným a prepravným záznamom žiadateľa. 

 

Logistický systém 

(108) Kontrolná skupina preskúma postup kontroly a prehľad žiadateľa nad tokom tovaru v rámci logistického systému, 
napr. väzby konkrétnej obchodnej operácie v rámci reťazca účtovníctvo – logistika - colný systém (dodávateľská 
faktúra - príjemka na sklad - výdajka zo skladu - odberateľská faktúra – JCD, a pod.). Súčasne preskúma spôsob 
evidencie a možnosť rozlíšenia medzi tovarom Únie a tovarom z tretích krajín. 

 

Organizácia a vnútorné kontroly   

(109) Za účelom preverenia, či žiadateľ má administratívnu organizáciu, ktorá zodpovedá danému typu a veľkosti 
podniku a ktorá je vhodná na riadenie toku tovaru, a má interné kontroly schopné predchádzať chybám, odhaľovať 
a opravovať chyby a predchádzať nezákonným alebo neregulárnym transakciám a odhaľovať ich, kontrolná 
skupina preskúma organizačnú štruktúru žiadateľa, rozdelenie kompetencií a zastupiteľnosť osôb pri výkone 
jednotlivých činností. 

 
(110) Kontrolná skupina preskúma vykonávanie vnútorných kontrol, prípadne interných a externých auditov, pravidelnú 

revíziu pracovných postupov/smerníc a oboznamovanie zamestnancov s revidovanými pracovnými 
postupmi/smernicami. 

 
(111) Kontrolná skupina preverí, či vnútorné kontrolné mechanizmy zabezpečujú, že je eliminované opakovanie 

porušenia colných a daňových predpisov.       

 

Zaobchádzanie s licenciami a povoleniami 

(112) Ak žiadateľ obchoduje s tovarom, ktorý podlieha obchodno-politickým opatreniam (napr. licencie), kontrolná 
skupina preskúma súlad týchto postupov s právnymi predpismi a odlíšenie tovaru podliehajúceho obchodno-
politickým opatreniam od ostatného tovaru (napr. obchodovanie s tovarom dvojakého použitia, alebo s tovarom, na 
ktorý je uvalené embargo). Kontrolná skupina preskúma postup žiadateľa pri získavaní licencií, postup pri správe 
licencií (registrácia, pravidelná kontrola platnosti, určenie osoby zodpovednej za kontrolu platnosti licencie atď.) 
a prípadné interné predpisy.  

 

Informovanosť colných orgánov o odhalených problémoch pri dodržiavaní predpisov 

(113) Kontrolná skupina preskúma existenciu interných predpisov, resp. zavedených postupov, ktoré ukladajú povinnosť 
zamestnancov žiadateľa informovať zamestnávateľa a colné orgány o odhalených problémoch pri dodržiavaní 
predpisov. Zároveň preskúma, či je forma oboznamovania sa zamestnancov s týmto interným predpisom, resp. 
zavedenými postupmi dostatočná. 

 

Uchovávanie záznamov a postupy na ochranu proti strate informácií 
(114) Kontrolná skupina preskúma postupy žiadateľa pri uchovávaní písomností. Interný predpis by mal ustanovovať  

povinnosti zodpovedných osôb pri uchovávaní dokumentov podľa jednotlivých typov v súlade so všeobecne 
záväznými predpismi o uchovávaní písomností a záznamov (napr. doba uchovávania v zmysle colných, účtovných 
a iných predpisov). Minimálnou požiadavkou na zabezpečenie dokumentácie žiadateľa je mať vypracovaný interný 
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predpis, ktorý ustanovuje povinnosti zodpovedných osôb pri zakladaní dokumentov do evidencie, pri ich 
skladovaní, pri oprávňovaní zamestnancov na prístup k nim a pri ich zálohovaní. 

 
(115) Kontrolná skupina preskúma existenciu a dostupnosť zálohovaných a uložených údajov na konkrétnych médiách, 

aktuálnosť zálohovaných údajov a zabezpečenie uskladnenia dátových nosičov proti neoprávnenej manipulácii, 
poškodeniu a zničeniu. 

 
(116) Kontrolná skupina preskúma priestory, v ktorých sú písomnosti uchovávané (umiestnenie, zabezpečenie, 

kompetencie a zodpovednosti osôb, vedenie súvisiacej agendy, najmä evidencie uchovávaných záznamov 
a vypožičaných dokumentov, a pod.). Tiež preskúma zabezpečenie serverov (uzamknutie a prístup pre limitovaný 
počet osôb). 

 

Zavedené príslušné opatrenia týkajúce sa bezpečnosti IT  

(117) Minimálne požiadavky na zabezpečenie IT pred neoprávneným vniknutím sú: 
a) mať ustanovené interné predpisy obsahujúce povinnosti zamestnancov (bezpečnostné opatrenia pri výbere      

a používaní hesiel, prenosných nosičov údajov, internetu, atď.), metodické a kontrolné postupy zamerané na 
bezpečnosť informačného systému (nezobrazovanie hesiel, povinné zmeny hesiel, obmedzený počet pokusov 
o prihlásenie, automatické odhlásenie používateľa pri nečinnosti, postupy na vytváranie a rušenie prístupových 
práv pri vzniku a ukončení pracovného pomeru, zákaz používania neschváleného softwaru, opatrenia voči 
zamestnancom dodávateľa IT a servisu), 

b) mať vypracovaný systém oboznamovania sa zamestnancov s internými predpismi,  
c) použitie firewallu, ak je LAN žiadateľa napojená na inú sieť (WAN, internet), zabezpečenie aplikovania  

antivírovej ochrany s pravidelnými aktualizáciami na počítačoch a elektronickej pošte, 
d) zabezpečenie inštalovania bezpečnostných záplat na operačný systém a používané aplikácie. 

 
(118) Ak bola u žiadateľa vykonaná previerka bezpečnosti IT systému, príp. skúška preniknutia, prihliada sa na jej 

výstupy (zadanie rozsahu, zistenia, prijaté opatrenia). Pri preverovaní bezpečnosti IT a ochrany dokumentácie 
možno rovnako ako pri iných kritériách prihliadať na medzinárodne uznané normy a na tie certifikáty, ktorých je 
žiadateľ držiteľom.  

 
 

4. oddiel    Preskúmanie splnenia kritéria finančnej spôsobilosti 

 

(119) Na účely vydania povolenia SHS sa finančná spôsobilosť považuje za preukázanú, ak je žiadateľ s náležitým 
ohľadom na typické črty druhu dotknutej podnikateľskej činnosti (tzn. príslušnosť k trhovému segmentu, odvetviu, 
atď.) v dobrej finančnej situácii, ktorá mu umožňuje plniť si záväzky. 

 
(120) Na splnenie tohto kritéria musia byť splnené nasledujúce podmienky:  

a) proti žiadateľovi sa nevedie konkurzné konanie, 
b) počas posledných troch rokov pred podaním žiadosti si žiadateľ plnil svoje finančné povinnosti v súvislosti so 

zaplatením ciel a všetkých ostatných platieb, daní alebo poplatkov, ktoré sa vyberajú pri dovoze alebo vývoze 
tovaru alebo v súvislosti s jeho dovozom alebo vývozom, 

c) žiadateľ preukáže na základe evidencie a informácií dostupných za posledné tri roky pred podaním žiadosti, že 
má dostatočné finančné postavenie na spĺňanie svojich povinností a dodržanie záväzkov, pokiaľ ide o druh       
a objem svojej podnikateľskej činnosti, vrátane toho, že nemá záporné čisté aktíva s výnimkou prípadu, keď 
môžu byť kryté. 
 

(121) Ak bol žiadateľ založený pred menej než tromi rokmi, jeho finančná spôsobilosť sa preskúma na základe dostupnej 
evidencie a informácií. Ak žiadateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť v roku podania žiadosti o vydanie 
povolenia SHS, finančná analýza sa vykoná za uplynulé mesiace v tomto kalendárnom roku. Na tento účel predloží 
žiadateľ priebežnú účtovnú závierku spravidla ku koncu mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom bola 
podaná žiadosť o vydanie povolenia SHS. 
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(122) Splnenie podmienky uvedenej v odseku 120 písm. a) tejto smernice preskúma miestne príslušný colný úrad vo 
verejne dostupnej evidencii na webových stránkach (napr. Ministerstva spravodlivosti SR - Obchodný vestník). 

 
(123) Splnenie podmienky uvedenej v odseku 120 písm. b) tejto smernice preskúma miestne príslušný colný úrad 

preverením platobnej disciplíny žiadateľa voči colným orgánom v colných informačných systémoch. 
 

(124) Splnenie podmienky uvedenej v odseku 120 písm. c) tejto smernice preskúma miestne príslušný colný úrad: 

a) vykonaním finančnej analýzy žiadateľa za tri ukončené účtovné obdobia predchádzajúce podaniu žiadosti 
o vydanie povolenia SHS (v aplikácii DWH sú vypočítané ukazovatele - okrem účtovných závierok zostavených 
podľa Medzinárodných účtovných štandardov a Medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IAS/ 
IFRS - ďalej len „medzinárodné štandardy“), postup podľa ods. 125 tejto smernice tým nie je dotknutý, 

b) preverením platobnej disciplíny žiadateľa voči daňovým orgánom a tiež preverím prípadných nedoplatkov voči 
Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam (v aplikácii DWH a vo verejne dostupných evidenciách na 
webových stránkach jednotlivých poisťovní). 

 

(125) Z dôvodu zvýšenia výpovednej hodnoty finančnej analýzy sa finančná analýza môže vykonať za štyri po sebe 
nasledujúce ukončené účtovné obdobia. Do finančnej analýzy sa vždy zahrnú dostupné výsledky posledného 
ukončeného účtovného obdobia (napr. v prípade, že počas povoľovacieho konania pred vydaním rozhodnutia 
došlo k ukončeniu ďalšieho účtovného obdobia a výsledky sú k dispozícii) za účelom vyhodnotenia súčasnej 
finančnej situácie žiadateľa, pričom sa vždy prihliada na prípadný trend zlepšenia finančnej situácie v poslednom 
hodnotenom roku, prognózy a prijaté opatrenia za účelom prijatia nápravy a zabezpečenia dobrej finančnej 
situácie. 

 

(126) Na účely posúdenia tohto kritéria sa colné orgány môžu spoľahnúť na rôzne zdroje informácií, a to aj v prípadoch 
keď najnovšie zverejnené finančné výkazy neposkytujú potrebné dôkazy o súčasnej finančnej situácii, napr. 
výročné správy žiadateľa; správy audítorov; účtovné knihy: hlavná kniha, peňažný denník a iné účtovné knihy; 
výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky; priebežná účtovná uzávierka; priebežné finančné správy; nové 
investície a plány na nasledujúce roky; predpoklady ziskov a strát schválené riaditeľmi/partnermi/jediným 
majiteľom; obchodný prípad žiadateľa, v ktorom je žiadateľ financovaný pôžičkou od finančnej inštitúcie, a úverová 
zmluva príslušnej inštitúcie; vyjadrenie žiadateľa; závery ratingových agentúr, združení úverového zabezpečenia 
alebo akéhokoľvek relevantného ratingu verejných orgánov; akékoľvek dostupné finančné informácie, napríklad 
právne záznamy, online databázy, finančné správy, záznamy o úhradách colného dlhu, vyjadrenia bánk, atď.; iné 
dôkazy, ktoré môže žiadateľ poskytnúť, napríklad záruku od veriteľa, záruka materskej spoločnosti alebo inej 
spoločnosti zo skupiny, ktorá preukáže platobnú spôsobilosť žiadateľa. 

 

(127) Finančná analýza ex post sa usiluje vysvetliť finančno-ekonomickú situáciu žiadateľa pohľadom do minulosti, 
rekapituluje a hodnotí jeho výsledky za analyzované obdobie a umožňuje pochopiť súčasnosť a formulovať 
opatrenia pre budúcnosť. Vstupným zdrojom údajov finančnej analýzy sú najmä výsledky žiadateľa uvedené 
v účtovnej závierke, pretože sa do nej podrobne premieta celý reprodukčný proces podniku a údaje z nej vecne, 
časovo a formálne správne vypovedajú o činnosti podniku. 

 
(128) Účtovná závierka (riadna a mimoriadna) sa zostavuje vždy po uzatvorení účtovných kníh na podklade údajov 

bežného účtovníctva. Štruktúra účtovnej závierky sa rozlišuje podľa nadväznosti na sústavu účtovníctva:  

a) v sústave jednoduchého účtovníctva účtovná závierka obsahuje všeobecné náležitosti a ďalšie súčasti ako 
výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch, 

b) v sústave podvojného účtovníctva účtovná závierka obsahuje všeobecné náležitosti a ďalšie súčasti ako súvahu, 
výkaz ziskov a strát a poznámky. 

 

(129) Individuálna alebo konsolidovaná účtovná závierka zostavená podľa medzinárodných štandardov obsahuje tieto 
súčasti: Výkaz o finančnej pozícii (súvahu), výkaz súhrnných príjmov (výkaz ziskov strát), výkaz o zmenách vo 
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vlastnom imaní, výkaz o peňažných tokoch a poznámky obsahujúce prehľad významných účtovných zásad a 
ďalšie vysvetľujúce poznámky. 

 
(130) Pri finančnej analýze sa sústreďuje pozornosť na:    

a) schopnosť hradiť záväzky – likvidita,   

b) úroveň využitia viazaného majetku – aktivita, 

c) štruktúru finančných zdrojov – zadlženosť, 

d) komplexné, syntetické vyjadrenie výkonnosti podniku – rentabilita. 

 

(131) Ukazovatele likvidity a zadlženosti premietajú pohľad na schopnosť podniku hradiť záväzky, ktoré mu vznikajú 
v súvislosti s obstaraním vstupov, resp. na finančnú stabilitu podniku, ktorá súvisí so štruktúrou finančných zdrojov 
(pomer medzi vlastnými a cudzími zdrojmi). Ukazovatele aktivity a rentability premietajú pohľad na zhodnocovací 
proces podniku, schopnosť zväčšovať svoj kapitál a hodnotu podniku. 

 
(132) Analýzou likvidity sa zisťuje schopnosť podniku hradiť svoje záväzky a možno ňou získať veľmi spoľahlivú výpoveď  

o jeho finančnej situácii. Najčastejšie používané ukazovatele sú: 

a) likvidita pohotová (1. stupňa), 

b) likvidita bežná (2. stupňa), 

c) likvidita celková (3. stupňa), 

d) čistý prevádzkový kapitál. 

 

(133) Ukazovatele aktivity umožňujú vyjadriť, kvantifikovať a analyzovať, ako podnik účinne využíva svoj majetok. 

 
(134) Analýza zadlženosti slúži na monitorovanie štruktúry finančných zdrojov podniku. Podiel vlastných a cudzích 

zdrojov podniku ovplyvňuje finančnú stabilitu podniku. 

 
(135) Ukazovatele rentability vyjadrujú výslednosť (výnosnosť) podnikovej činnosti. Do úrovne a vývoja rentability sa 

premietajú úroveň a vývoj likvidity, zadlženosti a aktivity. 

 
(136) Na účely preukázania finančnej spôsobilosti sa preskúmavajú predovšetkým ukazovatele likvidity a zadlženosti, 

pričom na získanie komplexného obrazu o finančnej situácii žiadateľa sa podporne použijú ukazovatele aktivity 
a rentability. 

 
(137) Finančná analýza sa vykoná nasledujúcim postupom:           

a) vypočítajú sa pomerové ukazovatele žiadateľa, 

b) zistené ukazovatele sa porovnajú s odporúčanými hodnotami z odbornej ekonomickej literatúry.  

Na komplexnejšie stanovenie finančnej situácie žiadateľa bude použitá predikčne zameraná finančná analýza, 
ktorá ohodnotí minulý vývoj, súčasnosť a vývojový trend žiadateľa do budúcnosti s využitím metód ex ante, t. j. 
Rýchleho testu, Altmanovej metódy, Indexu bonity a Tafflerovho modelu. 

 

(138) Výstup finančnej analýzy podniku predstavuje tabuľka, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3 tejto smernice, do ktorej 
sa podľa algoritmu výpočtu pre daný ukazovateľ dosadia jednotlivé zistené hodnoty rozlíšené podľa jednotlivých 
účtovných období. Údaje týkajúce sa stredných hodnôt sa do tabuľky môžu doplniť z vypočítaných stredných 
hodnôt z DWH.  

 
(139) K výsledkom finančnej analýzy musí byť umožnené žiadateľovi vyjadriť sa. Na tento účel ÚVHS finančnú analýzu 

vždy poskytne žiadateľovi spolu so správou o preskúmaní splnenia kritérií. V prípade, ak finančná analýza 
preukazuje nepriaznivé hodnoty niektorých ukazovateľov, žiadateľovi sa umožní k týmto hodnotám vyjadriť miestne 
príslušný colný úrad už počas vypracovania finančnej analýzy (žiadateľ vo svojom vyjadrení môže dostatočne 
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objasniť všetky okolnosti, ktoré ovplyvnili hodnoty jednotlivých ukazovateľov - napr. zlá likvidita z dôvodu vysokého 
podielu cudzích zdrojov – úvery, záväzky, a pod.). 

 
(140) Ak žiadateľ splnil kritérium finančnej spôsobilosti na účely vydania povolenia SHS, považuje sa kritérium za 

splnené aj na iné účely, kedy sa v zmysle colných predpisov preveruje finančná spôsobilosť alebo situácia 
hospodárskeho subjektu (napr. schopnosť platiť záväzky). Táto skutočnosť nemá vplyv na zachovanie postupov pri 
preverení špecifických podmienok, ak je napr. potrebné skúmať schopnosť žiadateľa splniť si svoje záväzky v 
konkrétnej výške podľa podanej žiadosti (napr. v prípade žiadosti o vydanie povolenia byť schváleným ručiteľom, 
žiadosti o zníženie záruky, resp. upustenie od poskytnutia záruky a pod.). Ak má miestne príslušný colný úrad 
v tejto súvislosti odôvodnené pochybnosti o tom, že SHS naďalej spĺňa kritérium finančnej spôsobilosti, oznámi to 
bezodkladne ÚVHS. 

 
(141) ÚVHS vedie evidenciu vyhotovených finančných analýz, ktoré boli vyhotovené pri vydaní povolenia a pri 

monitoringoch a iných prevereniach, ktoré sú colné úrady povinné oznámiť ÚVHS. 

 
5. oddiel Preskúmanie splnenia kritéria praktické normy pre odbornú spôsobilosť alebo odborná                                               

kvalifikácia priamo spojená s vykonávanou činnosťou 

 

(142) Kritérium uvedené v odseku 11 písm. d) tejto smernice sa považuje za splnené, ak je splnená ktorákoľvek z týchto 
podmienok:  

a) žiadateľ alebo osoba zodpovedná za colné záležitosti žiadateľa spĺňa jednu z týchto praktických noriem 
týkajúcich sa odbornej spôsobilosti:  

      1.  aspoň trojročné preukázané praktické skúsenosti v colných záležitostiach, 

      2.  štandard kvality v colných záležitostiach prijatý európskym orgánom pre normalizáciu,  

b) žiadateľ alebo osoba zodpovedná za colné záležitosti žiadateľa úspešne absolvovali školenie týkajúce sa 
colných predpisov zodpovedajúce rozsahu jeho (jej) zapojenia do činností súvisiacich s colnými záležitosťami    
a náležité pre rozsah tohto zapojenia, ktoré zabezpečil jeden z týchto subjektov:  

     1.  colný orgán členského štátu,  

     2.  vzdelávacia inštitúcia, ktorú na účely poskytovania takejto kvalifikácie uznávajú colné orgány alebo orgán   
členského štátu poverený odbornými školeniami,  

     3.  odborné alebo obchodné združenie uznávané colnými orgánmi členského štátu alebo akreditované v Únii na  
účely poskytovania takejto kvalifikácie.  

 

(143) Ak je osoba zodpovedná za colné záležitosti žiadateľa zmluvná osoba, kritérium sa považuje za splnené, ak je 
touto zmluvnou osobou schválený hospodársky subjekt pre zjednodušené colné postupy AEOC. 

 
(144) Ak má žiadateľ viac osôb zodpovedných za colné záležitosti, potom toto kritérium musia spĺňať všetky tieto osoby. 

 
(145) Splnenie tohto kritéria preskúmava vždy ÚVHS, pričom postupuje v súlade s usmerneniami (príručka) SHS 

a v prípade potreby využije aj konzultácie s členskými štátmi. 

 

 

6. oddiel    Preskúmanie splnenia kritéria primerané normy bezpečnosti a ochrany  

 

(146) Kontrolná skupina v rámci vykonania preverenia splnenia kritéria primerané normy bezpečnosti a ochrany 
postupuje v súlade s usmerneniami (príručka) SHS a v súlade s vysvetlivkami k samohodnotiacemu dotazníku, 
pričom verifikuje odpovede uvedené v šiestej časti samohodnotiaceho dotazníka vypracovaného žiadateľom so 
skutočným stavom, zaznamenáva vlastné zistenia a poznatky, vyhodnocuje riziko a konštatuje, či sú zavedené 
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postupy dostatočné na splnenie podmienok v rámci daného kritéria. Na splnenie tohto kritéria musia byť splnené 
nasledujúce podmienky:  

a) budovy, ktoré sa budú používať v súvislosti s operáciami týkajúcimi sa povolenia SHS, poskytujú ochranu pred 
nezákonným vniknutím a sú postavené z materiálov, ktoré sú odolné voči neoprávnenému vstupu, 

b) sú zavedené primerané opatrenia s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu do kancelárií, expedičných 
priestorov, priestorov nakladacích rámp, nákladných priestorov a iných príslušných miest,  

c) boli prijaté opatrenia na zaobchádzanie s tovarom vrátane ochrany pred neoprávneným vstupom alebo 
neoprávnenou výmenou, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom a pred neoprávnenou manipuláciou                
s nákladovými jednotkami, 

d) žiadateľ prijal opatrenia, ktoré umožňujú jednoznačne identifikovať jeho obchodných partnerov a zabezpečiť 
prostredníctvom vykonávania primeraných zmluvných dohôd alebo iných primeraných opatrení v súlade            
s obchodným modelom žiadateľa, že uvedení obchodní partneri zaistia bezpečnosť ich časti medzinárodného 
dodávateľského reťazca, 

e) žiadateľ vykonáva, pokiaľ to vnútroštátne právne predpisy dovoľujú, bezpečnostné preskúmanie potenciálnych 
zamestnancov pracujúcich na postoch citlivých z bezpečnostného hľadiska a vykonáva previerky súčasných 
zamestnancov na takýchto postoch, a to pravidelne a keď si to vyžadujú okolnosti, 

f) žiadateľ má zavedené primerané bezpečnostné postupy pre zmluvných externých dodávateľov služieb,  

g) žiadateľ zabezpečuje, že jeho zamestnanci, ktorí vykonávajú úlohy relevantné vzhľadom na bezpečnostné 
otázky, sa pravidelne zúčastňujú programov na zvýšenie ich informovanosti o týchto bezpečnostných otázkach,  

h) žiadateľ vymenoval kontaktnú osobu príslušnú pre otázky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou.  

 

(147) Keď je žiadateľ držiteľom osvedčenia o bezpečnosti a ochrane vydaného na základe medzinárodného dohovoru, 
medzinárodnej normy Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu, európskej normy Európskeho orgánu pre 
normalizáciu, tieto osvedčenia sa zohľadnia pri preskúmavaní splnenia kritéria bezpečnosti a ochrany. Kritérium sa 
považuje za splnené, pokiaľ sa zistí, že kritériá na vydanie daného osvedčenia sú totožné alebo rovnocenné 
s podmienkami kritéria bezpečnosti a ochrany na účely SHS. 

 
(148) Kritérium bezpečnosti a ochrany sa považuje za splnené, keď je žiadateľ držiteľom osvedčenia o bezpečnosti         

a ochrane vydaného treťou krajinou, s ktorou Únia uzavrela dohodu, v ktorej sa stanovuje uznávanie uvedeného 
osvedčenia. 

 
(149) Ak je žiadateľ oprávneným zástupcom alebo známym odosielateľom v leteckej preprave, podmienky kritéria 

bezpečnosti a ochrany sa považujú za splnené v súvislosti s miestami a operáciami, na ktoré žiadateľ získal status 
oprávneného zástupcu alebo známeho odosielateľa, do takej miery, do akej sú kritériá na vydanie statusu 
oprávneného zástupcu alebo známeho odosielateľa totožné alebo rovnocenné s podmienkami uvedenými 
v odseku 146 tejto smernice. 

 
(150) Kontrolná skupina sa pred začatím preskúmania splnenia kritéria bezpečnosti a ochrany v rámci analýzy rizika 

zameria na posúdenie samohodnotenia vykonaného zo strany žiadateľa a oboznámi sa s informáciami uvedenými 
žiadateľom v šiestej časti samohodnotiaceho dotazníka o vykonanom hodnotení rizík (internom aj externom), 
bezpečnostnom pláne, vnútornej organizácii a koordinácii bezpečnostných opatrení, certifikácii na účely 
bezpečnosti, stanovených požiadavkách na bezpečnosť tovaru, zaznamenávaní a riešení bezpečnostných 
incidentov atď.      

 

Bezpečnosť budov a kontrola vstupu 

(151) Kontrolná skupina preskúma, aké prostriedky zabezpečenia budov pred neoprávneným vstupom žiadateľ 
používa, či sú tieto prostriedky efektívne a udržiavané prostredníctvom pravidelných kontrol – napr. oplotenie, 
mreže, kódovanie, zámky, priemyselné kamery (efektívne na účely ochrany a bezpečnosti z preventívneho 
hľadiska sú tie, ktoré sú on-line sledované zamestnancami ostrahy), prepojenie alarmu na bezpečnostnú službu, 
riadne osvetlenie a pod. Pri hodnotení efektívnosti týchto prostriedkov vezme do úvahy lokalitu, v ktorej je 
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prevádzka žiadateľa umiestnená, veľkosť podniku žiadateľa, sféru podnikateľskej činnosti, druh tovaru a prípadnej 
prepravy a pod. 

 
(152) Súčasne kontrolná skupina preskúma spôsoby kontroly vstupu vozidiel, osôb, tovaru do priestorov žiadateľa, 

parkovanie súkromných vozidiel, postupy v prípade zistenia neoprávneného vstupu, preniknutia do priestorov 
žiadateľa, kľúčový systém, opatrenia na kontrolu/obmedzenie vstupu do jednotlivých prevádzok, skladových 
priestorov a pod. 

 

Bezpečnosť tovaru 

(153) Kontrolná skupina preskúma postupy zabezpečenia neporušiteľnosti prepravných prostriedkov - prístup k nim, 
používanie colných a najmä firemných uzáver, kontrolu prepravných prostriedkov (sedembodová kontrola, príp. iná 
kontrola), postupy v prípade zistenia neoprávneného vniknutia do prepravných prostriedkov, vlastníctvo a údržbu 
prepravných prostriedkov. 

 
(154) Kontrolná skupina preskúma logistické postupy žiadateľa, najmä druh prepravy, výber špeditérov a prepravcov, 

spôsob uzatvárania zmlúv, subkontrahovanie prepravy, riešenie nezrovnalostí atď. 

 
(155) Kontrolná skupina preskúma postupy žiadateľa pri príjme tovaru, najmä kontrolu zásielky, administratívne postupy 

pri preberaní tovaru, kontrolu priložených uzáver podľa sprievodnej dokumentácie (a podľa avíza obsahujúceho 
údaje o zásielke, vrátane čísla firemnej uzávery, ktoré je štandardne zasielané príjemcovi tovaru dodávateľom - 
elektronicky po expedícii tovaru), zaznamenanie výsledku kontrol tovaru a uzáver, kontrolu kvantity a kvality tovaru, 
kontrolu dodržiavania zmluvne dohodnutých bezpečnostných podmienok (napr. balenie tovaru, označenie tovaru), 
označenie prijatého tovaru atď. 

 
(156) Kontrolná skupina preskúma postupy žiadateľa pri skladovaní tovaru, najmä určenie miesta skladovania, oddelené 

skladovanie jednotlivých druhov tovaru, pravidelné inventúry, zabezpečenie skladových priestorov pred vstupom 
neoprávnených osôb (nezamestnaných u žiadateľa alebo zamestnaných u žiadateľa, ale bez povoleného prístupu 
do skladovacích priestorov). 

 
(157) Kontrolná skupina preskúma bezpečnostné postupy žiadateľa pri výrobe tovaru, najmä zabezpečenie miesta 

určeného na výrobu pred vstupom neoprávnených osôb (nezamestnaných u žiadateľa alebo zamestnaných 
u žiadateľa, ale bez povoleného prístupu do výrobných priestorov), postupy kontroly kvality, balenie výrobkov atď. 

 
(158) Kontrolná skupina preskúma postupy žiadateľa pri nakládke tovaru, najmä kontrolu odchádzajúcej zásielky, 

kontrolu dodržiavania zmluvne dohodnutých bezpečnostných podmienok (napr. balenie tovaru, označenie tovaru), 
administratívne postupy pri nakládke tovaru, prikladanie colných a firemných uzáver, zasielanie elektronického 
avíza o expedovaní zásielky obsahujúceho údaje o zásielke (vrátane čísla firemnej uzávery) príjemcovi tovaru, 
označovanie tovaru, kontrolu kvantity a kvality atď.  

    

Bezpečnosť obchodných partnerov 

(159) Kontrolná skupina preskúma postupy žiadateľa pri výbere obchodných partnerov. Žiadateľ by mal preukázať, že 
jeho obchodní partneri pri činnostiach vykonávaných pre žiadateľa na základe písomných zmlúv, príp. iných dohôd, 
dodržiavajú akceptovateľnú úroveň bezpečnosti a ochrany (automaticky sa to predpokladá u tých obchodných 
partnerov žiadateľa, ktorí sú držiteľmi povolenia SHS druhu AEOS alebo kombinovaného povolenia AEOF). 
Žiadateľ to môže preukázať predložením deklarácií bezpečnosti podpísaných jeho obchodnými partnermi 
(deklarácia bezpečnosti môže byť napr. aj súčasťou podpisovaných zmlúv), uložením špecifických bezpečnostných 
požiadaviek na obchodných partnerov, ktoré sa pravidelne aktualizujú a kontroluje sa ich dodržiavanie, 
kvalifikovaným výberom obchodných partnerov, zákazom subkontrahovania na nepreverených subdodávateľov 
atď. 

 

Personálna bezpečnosť a zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany   
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(160) Kontrolná skupina preskúma postupy žiadateľa pri preverovaní uchádzačov prijímaných do zamestnania 
(referencie, preverenie trestnej bezúhonnosti – napr. aj formou dotazníka vypĺňaného uchádzačom o zamestnanie), 
bezpečnostných kontrolách budúcich a súčasných zamestnancov (najmä ak pracujú v pozíciách citlivých z hľadiska 
bezpečnosti), odbornej príprave zamestnancov v oblasti bezpečnosti dodávateľského reťazca, požiadavkách 
kladených na dočasných zamestnancov, a tiež postupy pri odchode a prepustení zamestnancov. 

 
(161) Kontrolná skupina preskúma, ako žiadateľ zabezpečuje informovanie/školenie zamestnancov o potenciálnych 

rizikách v dodávateľskom reťazci a o zavedených bezpečnostných opatreniach (napr. vstupné školenie by malo 
obsahovať základné bezpečnostné školenie, pokiaľ ide o vstupy, prístupy do priestorov žiadateľa, používanie ID 
kariet, zapisovanie a sprevádzanie návštev, hlásenie bezpečnostných incidentov atď.; špecificky by mali byť 
poučení zamestnanci, pokiaľ ide o požiadavky na plnenie kritéria bezpečnosti a ochrany v zmysle ustanovení 
týkajúcich sa SHS – zamestnanci logistiky, skladu, colného oddelenia a pod. – poučenie podľa druhu vykonávanej 
činnosti, napr. o vykonávaní sedembodovej kontroly prepravných prostriedkov, o kontrole colných a firemných 
uzáver, o výbere a hodnotení prepravcov a pod.). Súčasne kontrolná skupina preskúma, ako sú školenia, porady 
a iné aktivity tohto druhu zaznamenávané.  

 

Postupy pre dodávateľov služieb a kontaktná osoba pre otázky bezpečnosti a ochrany 

(162) Kontrolná skupina preskúma bezpečnostné postupy pre zmluvných externých dodávateľov služieb (napr. SBS, 
upratovacie služby, dodávatelia jedla, servisní dodávatelia v oblasti informatiky), najmä podmienky vstupu do 
priestorov žiadateľa, zmluvné podmienky (vrátane ochrany dokumentácie a zachovávania mlčanlivosti v prípade 
náhodného oboznámenia sa s informáciami). 

 
(163) Kontrolná skupina sa detailne zameria na tých dodávateľov služieb, ktorí majú priamy vplyv na splnenie iných 

podmienok bezpečnosti a ochrany (napr. SBS – kontrolná skupina preskúma zmluvné podmienky medzi SBS        
a žiadateľom a to, ktorá osoba u žiadateľa kontroluje, či sú podmienky v zmluve s SBS riadne dodržiavané, rieši 
s SBS prípadné nedostatky alebo aktuálne problémy). 

 
(164) Kontrolná skupina preskúma, či žiadateľ vymenoval kontaktnú osobu príslušnú pre otázky súvisiace                        

s bezpečnosťou a ochranou a z čoho vyplýva toto postavenie (napr. pracovná zmluva, organizačná schéma, 
postavenie v spoločnosti, popis práce, interná smernica a pod.). Táto osoba je zodpovedná za bezpečnostné 
otázky v rámci spoločnosti (napr. aj za komunikáciu/kontrolu SBS) a je kontaktnou osobou aj pre colné úrady, 
pokiaľ ide o kritérium bezpečnosti a ochrany. 

 

 

7. oddiel    Dokumentácia výsledkov preskúmania splnenia kritérií  

 

(165) Na komunikáciu medzi ÚVHS a miestne príslušným colným úradom (žiadosti o preverenie, odpovede na žiadosti, 
monitoring, atď.) je prednostne využívané APV SHS, do ktorého sú tieto dokumenty po podpise príslušnou 
zodpovednou osobou vkladané naskenované. V prípade nemožnosti použiť APV SHS (napr. technické problémy) 
je využívaná elektronická komunikácia, prípadne aj poštová preprava. Za účelom zníženia administratívnej záťaže 
používajú colné úrady v komunikácii so žiadateľovou kontaktnou osobou komunikáciu prostredníctvom e-mailov 
s výnimkou prípadov dokumentácie nedostatkov, ktoré by mohli viesť k nesplneniu niektorého kritéria. 

 
(166) Dokumentácia výsledkov preskúmania splnenia kritérií sa riadi zásadou nízkej administratívnej záťaže 

a predchádzania duplicity práce. Za týmto účelom najmä miestne príslušný colný úrad nepožaduje predloženie 
údajov, ktoré už boli poskytnuté ÚVHS, alebo ktoré si tento vyžiadal (poskytnuté a vyžiadané údaje sú 
sprístupnené miestne príslušnému colnému úradu prostredníctvom APV SHS). 

 
(167) ÚVHS nepožaduje od miestne príslušného colného úradu predkladanie dokumentácie získanej v procese 

preskúmania splnenia kritérií na zdokumentovanie splnenia jednotlivých kritérií (napr. kópie kontrolovaných colných 
vyhlásení, ktoré si miestne príslušný colný úrad vyhotovuje iba pre vlastnú potrebu, ak je to potrebné) s výnimkou 
prípadov, keď ide o dokumentáciu preukazujúcu nedostatky, ktoré by mohli viesť k nesplneniu niektorého kritéria. 
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(168) Kontrolná skupina v rámci vykonania preverenia plnenia kritérií postupuje v súlade s usmerneniami (príručka) SHS 

a v súlade s vysvetlivkami k samohodnotiacemu dotazníku, pričom verifikuje odpovede uvedené 
v samohodnotiacom dotazníku vypracovanom žiadateľom so skutočným stavom a zaznamenáva vlastné zistenia 
a poznatky, vyhodnocuje riziko a konštatuje, či sú zavedené postupy dostatočné na splnenie podmienok v rámci 
daného kritéria priamo v samohodnotiacom dotazníku. V samohodnotiacom dotazníku sú zaznamenané odpovede 
žiadateľa na jednotlivé otázky, zistenia na mieste, identifikované riziká a nedostatky, návrhy na ich riešenie zo 
strany žiadateľa a/alebo miestne príslušného colného úradu, opatrenia prijaté na elimináciu rizika, miera rizika 
(vysoká, stredná alebo nízka) a odporúčania pre žiadateľa alebo tipy pre monitoring. 

 
(169) Samohodnotiaci dotazník so zaznamenanými výsledkami preskúmania splnenia kritérií slúži ako podklad pre 

vypracovanie záverečnej správy o výsledku preskúmania splnenia kritérií na účely vydania povolenia SHS, ktorá 
priamo odkazuje na jeho jednotlivé oddiely a obsahuje záverečnú sumarizáciu výsledkov preskúmania splnenia 
jednotlivých kritérií. 

 
(170) V prípade, že miestne príslušný colný úrad požiadal iné colné úrady o vykonanie preverenia kritérií v rámci ich 

územných obvodov, tvoria výsledky preverenia uskutočneného dožiadanými colnými úradmi prílohu správy 
o výsledku preskúmania splnenia kritérií na účely vydania povolenia SHS, pričom dožiadaný colný úrad 
zaznamenáva mieru rizika pri jednotlivých ním preverovaných oblastiach do vlastného samohodnotiaceho 
dotazníka. 

 
(171) Odseky 165 až 171 tejto smernice sa primerane použijú aj pri dokumentácii výsledkov monitoringov po vydaní 

povolenia SHS. 

 

 

5. diel    Súčinnosť odboru podpory koncových používateľov  

 

(172) Na základe žiadosti miestne príslušného colného úradu poskytne pri preverovaní splnenia kritérií na vydanie 
povolenia SHS, príp. pri monitoringu SHS, súčinnosť odbor podpory koncových používateľov formou účasti 
zamestnanca odboru v kontrolnej skupine, ktorý preskúma splnenie podmienok podľa odseku 103 písm. h) a j) tejto 
smernice a zdokumentuje výsledky tohto preverenia v príslušnej časti samohodnotiaceho dotazníka a správy. 
Miestne príslušný colný úrad požiada o súčinnosť prostredníctvom zadania požiadavky do Servis Desku IT služieb 
v súlade s IRA o Service Desku IT služieb.   

 
 
 
 
 

6. diel Súčinnosť odboru riadenia rizík a operačných činností   

 

(173) Odbor riadenia rizík operačných činností poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní poskytovania výhod pre držiteľov 
povolení SHS, najmä pri poskytovaní výhody menšieho počtu fyzických a dokladových kontrol (znižovanie 
rizikového skóre držiteľov povolenia SHS). 

 
 
        

7. diel Súčinnosť Kriminálneho úradu finančnej správy  
 

(174) Kriminálny úrad finančnej správy, ak tomu nebráni osobitný predpis, poskytne na základe žiadosti súčinnosť ÚVHS 
pri preverovaní splnenia kritérií na vydanie povolenia SHS. Najmä, ak disponuje informáciami, ktoré súvisia 
s plnením kritérií na účely vydania povolenia SHS alebo jeho pozastavenia či zrušenia, poskytne tieto ÚVHS v takej 
forme a rozsahu, aby mohlo byť preskúmanie splnenia jednotlivých kritérií cielene orientované na 
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jednotlivé rizikové oblasti, a to do 30 dní od doručenia žiadosti ÚVHS prostredníctvom vzájomnej e-mailovej 
komunikácie. 

 

 

8.  diel Súčinnosť daňových úradov  
 

(175) Daňové úrady na základe emailovej žiadosti ÚVHS poskytnú zoskenované kópie rozhodnutí o uložení sankcie 
alebo sankčného úroku za účelom posúdenia závažnosti porušenia daňových predpisov podľa odseku 95 tejto 
smernice. Riaditeľ každého daňového úradu poverí dve kontaktné osoby, ktoré budú zabezpečovať komunikáciu s 
ÚVHS. Mená, priezviská a kontaktné údaje týchto osôb sú nahlásené ÚVHS a sú podľa potreby aktualizované. 
Riaditeľ ÚVHS poverí dve kontaktné osoby, ktoré budú zabezpečovať komunikáciu s daňovými úradmi. Mená, 
priezviská a kontaktné údaje týchto osôb sú nahlásené daňovým úradom a sú podľa potreby aktualizované. 

 
 
 

9.  diel Prechodné, spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia 
 

  
(176) Žiadosti o vydanie povolenia SHS, o ktorých Colný úrad Žilina nerozhodne vo veci samej do 30. júna 2019, 

v súlade s § 318 ods. 3 Zákona č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmene a doplnenie niektorých zákonov bez 
meškania postúpi Úradu pre vybrané hospodárske subjekty ako príslušnému správnemu orgánu a upovedomí o 
tom účastníkov konania. 

 
(177) Na konanie o vydaní, pozastavení a zrušení povolenia SHS sa podľa § 85 ods. 1 Colného zákona vzťahuje 

všeobecný predpis o správnom konaní, ak Colný kódex Únie, delegované nariadenie a vykonávacie nariadenie 
neustanovujú inak. 

 
(178) Odvolacím orgánom proti rozhodnutiam ÚVHS je Finančné riaditeľstvo SR. 

 
(179) Zrušuje sa IRA č.  3/2019 „Smernica o vydávaní povolení schválený hospodársky subjekt“. 

 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2019.  

 

 

V Bratislave dňa 10. 6. 2019 

 Ing. Lenka Wittenbergerová 
                    prezidentka finančnej správy 

 


