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Úvod 

(1) Účelom tohto nariadenia je vydávanie cestovného lístka na jednu cestu a voľného cestovného lístka a ich používanie 
colníkmi, ktorí vykonávajú colný dohľad počas jazdy vo vlakoch osobnej železničnej dopravy v určených úsekoch 
železničných tratí v súlade s colnými predpismi.     

 

1. diel  Všeobecné ustanovenia 
(2) V zmysle článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej 

len „Colný kódex“) v znení neskorších zmien a doplnkov, v spojení s § 9 ods. 1 a § 10 ods. 3 zákona č. 199/2004 Z. 
z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon“), je 
povinná osoba, resp. podnikateľ na účely uplatnenia colných predpisov colným orgánom poskytnúť potrebnú 
súčinnosť a umožniť bezplatný prístup k dopravným prostriedkom, bezplatnú prepravu a bezplatne a včas colným 
orgánom oznámiť cestovné poriadky, ako aj ďalšie požadované údaje o preprave.   
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(3) Na základe vyššie uvedených ustanovení Colného kódexu a Colného zákona vydáva Železničná spoločnosť 
Slovensko (ďalej len „ZSSK“), spoločnosť RegioJet a.s. (ďalej len „RegioJet“) a spoločnosť LEO Express a.s. (ďalej 
len „LEO Express“) pre colné orgány povolenie na výkon kontroly.  

 
 

2. diel  Výkon kontroly  vo vlaku pri vykonávaní colného dohľadu počas jazdy vo vlakoch             
osobnej železničnej dopravy  

 
1. oddiel Výkon kontroly vo vlaku pri vykonávaní colného dohľadu počas jazdy vo                   

vlakoch osobnej železničnej dopravy Železničnej spoločnosti Slovensko 
 

(4) „Cestovný lístok na jednu cestu“ obsahuje údaje o vlastníkovi, ktorým je ZSSK, logo spoločnosti, sériu  
a poradové číslo, traťový úsek, pre ktorý platí, označenie držiteľa - príslušného colného úradu. Vzor cestovného 
lístka na jednu cestu je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.  

(5) „Cestovný lístok na jednu cestu“ sa skladá z dvoch častí. Prvá časť obsahuje očíslovaný ústrižok a druhá 
časť očíslovaný voľný lístok na danú vozňovú triedu. 

(6) „Cestovné lístky na jednu cestu“ sú vo zväzku, ktoré sú očíslované. V každom zväzku sa nachádza 50 ks cestovných 
lístkov, ktoré sú samostatne očíslované. 

(7)  Držiteľa oprávňuje na cestovanie vo všetkých vlakoch osobnej dopravy ZSSK, na vypísanej trati ŽSR, vo vozňovej 
triede uvedenej na cestovnom lístku na jednu prepravu. 

 
2. oddiel  Výkon kontroly vo vlaku pri vykonávaní colného dohľadu počas jazdy vo                               

vlakoch osobnej železničnej dopravy spoločnosti RegioJet 
 

(8) Voľný cestovný lístok obsahuje logo vlastníka, ktorým je RegioJet, pomenovanie „VOĽNÝ CESTOVNÝ LÍSTOK PRE 
COLNÚ SPRÁVU SLOVENSKEJ REPUBLIKY“, traťový úsek, pre ktorý platí, evidenčné číslo a lehotu platnosti. Na 
rubovej strane voľného lístka je pečiatka spoločnosti.  

(9) Voľné cestovné lístky sú tepelne zaliate v priehľadnej umelohmotnej fólii. Vzor voľného cestovného lístka na výkon 
kontroly je uvedený v prílohe č. 2 tohto nariadenia. 

 

3. oddiel  Výkon kontroly vo vlaku pri vykonávaní colného dohľadu počas jazdy vo                               
vlakoch osobnej železničnej dopravy spoločnosti LEO Express 

 
(10) Voľný cestovný lístok obsahuje logo vlastníka, ktorým je LEO Express, pomenovanie „VOĽNÝ CESTOVNÝ LÍSTOK 

PRE FINANČNÚ SPRÁVU SLOVENSKEJ REPUBLIKY“, traťový úsek, pre ktorý platí, evidenčné číslo a lehotu 
platnosti. Na rubovej strane voľného lístka je pečiatka a podpis vydávajúceho organizačného útvaru FR SR.  

(11) Voľné cestovné lístky sú tepelne zaliate v priehľadnej umelohmotnej fólii. Vzor voľného cestovného lístka na výkon 
kontroly je uvedený v prílohe č. 3 tohto nariadenia. 

 
3. diel  Evidencia používania cestovného lístka na jednu cestu a voľného cestovného lístka  

(12) Cestovné lístky na jednu prepravu na výkon kontroly pre colné orgány vydáva odbor riadenia ľudských zdrojov ZSSK 
na základe písomnej žiadosti FR SR. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR považuje prepravy vykonané 
na základe takýchto cestovných lístkov na jednu cestu za prepravy vykonávané pri plnení služobných povinností. 
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(13) Voľný cestovný lístok na výkon kontroly pre colné orgány vydáva spoločnosť RegioJet na základe písomnej žiadosti 
FR SR, a to na vopred dohodnuté úseky železničných tratí. Spoločnosť RegioJet považuje prepravy vykonané na 
základe povolení na výkon kontroly za prepravy vykonávané vo verejnom záujme.  

(14) Colné úrady písomne nahlásia odboru colnému sekcie colnej FR SR počet požadovaných zväzkov pre kontrolu 
cestujúcich prepravovaných ZSSK. Pri požiadavkách na voľné cestovné lístky na kontrolu vlakov spoločnosti 
RegioJet a LEO Express uvedú aj konkrétny úsek železničnej trate na nasledujúci rok. Túto požiadavku pošlú 
najneskôr do konca mesiaca september príslušného kalendárneho roka, s odôvodnením opodstatnenosti 
požiadavky. 

(15) Požiadavky zaslané po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 14 tohto nariadenia nebudú pre nasledujúci rok 
akceptované.  

(16) Použitie cestovného lístka na jednu cestu alebo voľného lístka poverený colník s agendou kontrol vo vlaku 
príslušného colného úradu zaznamená do evidencie, ktorá je vedená na intranetovom portáli - sekcia dane a cla - 
colný dohľad http://ifs/SCU/Lists/vlak/AllItems.aspx. Voľný cestovný lístok/cestovný lístok na jednu cestu vydá 
colníkovi určenému na plnenie úloh pri vykonávaní colného dohľadu počas jazdy vlaku na príslušnom traťovom 
úseku železnice len na základe pokynu svojho bezprostredne nadriadeného. Postup vedenia evidencie je uvedený 
v prílohe č. 4 tohto nariadenia. Do evidencie sa uvádzajú záznamy o každom použití cestovného lístka na jednu 
cestu. 

(17) Oprávnenia na prístup k evidencii použitia povolení na výkon kontroly na úrovni čítania, resp. zápisu budú nastavené 
na základe požiadaviek, ktoré zašle colný úrad na odbor colný sekcie colnej FR SR. 

(18) Cestovné lístky na jednu cestu zabezpečuje centrálne odbor colný sekcie colnej FR SR, ktorý vedie aj evidenciu 
vydaných povolení pre jednotlivé colné úrady. 

(19) Zväzky cestovných lístkov odovzdá odbor colný sekcie colnej FR SR poverenému colníkovi za agendu kontrol vo 
vlaku na príslušnom organizačnom útvare colného úradu (ďalej len „poverený colník“). 

(20) Zväzky cestovných lístkov musia byť bezpečne uložené a zabezpečené proti odcudzeniu (trezor, uzamknutá skriňa). 

(21) Cestovný lístok na jednu cestu sa vypĺňa paličkovým písmom, a to ústrižok aj cestovný lístok. Ústrižok zostáva stále 
v bloku, colníkovi, ktorý ide na kontrolu, sa odovzdá iba lístok (odstrihnutý od ústrižku nožnicami). 

(22) Ústrižok sa vypĺňa nasledovne: 
Vozňová trieda   - slovom „PRVÁ“, „DRUHÁ“ 
Vlak   - slovom „RÝCHLIK“, „OSOBNÝ“    
Držiteľ   - meno colníka  napr. „J. NOVÁK“  
Trať   - uvádza sa trať, napr. BRATISLAVA   v prvom riadku 
                            KOŠICE           v druhom riadku 
cez   - napr. ZVOLEN  
Dňa   - uvádza sa dátum použitia cestovného lístka 
Podľa dokladu č.      - uvádza sa číslo príkazu na kontrolu. 

 
Ak cestuje viac colníkov (max. päť), pripojí sa zoznam colníkov. Zoznam bude obsahovať číslo voľného cestovného 
lístka, meno a priezvisko colníka, osobné číslo, číslo služobného preukazu. 

(23) Cestovný lístok sa vypĺňa nasledovne: 
Vozňová trieda  - slovom „PRVÁ“,„DRUHÁ“ 
Vlak  - slovom „RÝCHLIK“, „OSOBNÝ“    
Držiteľ  - meno colníka  napr. „J. NOVÁK“ 
Cesta tam - uvádza sa trať napr. BRATISLAVA   v prvom riadku 
            KOŠICE           v druhom riadku 
cez  - napr. ZVOLEN  
Cesta späť - uvádza sa trať napr. KOŠICE            v prvom riadku 

          BRATISLAVA    v druhom riadku 
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cez  - napr. ŽILINA  
Dňa  - uvádza sa dátum použitia cestovného lístka 
Podpis držiteľa - uvádza podpis colníka, ktorý je držiteľom cestovného lístka 

(24) Prvú vozňovú triedu je možné využívať iba v tých prípadoch, ak má kontrolovaná trať viac ako 200 km. Ak cestuje 
viac colníkov (max. päť), pripojí sa zoznam colníkov. Zoznam bude obsahovať číslo voľného cestovného lístka, meno 
a priezvisko colníka, osobné číslo a číslo služobného preukazu.  

 
(25) Cesta vypísaná na cestovnom lístku môže tvoriť uzatvorený okruh (napr. Bratislava - Zvolen - Košice - Žilina - 

Bratislava), pričom je možné počas platnosti cestovného lístka vystúpiť v niektorej z uvedených železničných staníc a 
nastúpiť na ďalší vlak a pokračovať tak v ceste vypísanej na cestovnom lístku, poprípade sa vrátiť naspäť, ak to 
okolnosti vyžadujú (to znamená, že  colník nemusí docestovať až do Košíc, ale môže sa zo Zvolena vrátiť do 
Bratislavy). 

 
(26) Po ukončení kontroly sa cestovný lístok na jednu cestu a voľný cestovný lístok odovzdá poverenému colníkovi, ktorý 

ho následne pripojí k ústrižku do zväzku priesvitnou páskou (nie páskou clo). 

(27) Vypísané zväzky je potrebné vrátiť na odbor colný sekcie colnej FR SR do jedného mesiaca odo dňa vypísania 
posledného cestovného lístka. Súčasne colný úrad prekontroluje, či žiadny cestovný lístok nechýba. V prípade 
chýbajúceho lístka je potrebné za chýbajúci lístok vložiť úradný záznam, že i napriek upozorneniu a povinnosti 
cestovný lístok vrátiť svojím podpisom colník potvrdzuje, že tento nebol zneužitý. 

 
4.  diel  Používanie cestovného lístka na jednu cestu a voľného cestovného lístka  

(28) Cestovný lístok na jednu cestu a voľný cestovný lístok používajú colníci pri vykonávaní colného dohľadu a výkone 
colnej kontroly cestujúcich vo vlakoch osobnej železničnej dopravy počas jazdy vlaku. 

(29) Cestovný lístok na jednu cestu  a voľný cestovný lístok platí iba so služobným preukazom colníka. 

(30) Pred nástupom do vlaku si musí držiteľ vyplneného lístka na jednu cestu dať lístok opečiatkovať v osobnej pokladnici 
na železničnej stanici. Ak je stanica neobsadená – teda nie je tam osobná pokladnica, lístok potvrdí sprievodca 
priamo vo vlaku. 

 
(31) Cestovný lístok na jednu cestu musí podpísať držiteľ cestovného lístka (colník), ktorému bol vydaný. Ak na cestovný 

lístok na jednu cestu cestuje viac colníkov, podpíše sa ako držiteľ vedúci hliadky, resp. kontrolnej skupiny. 
(32) Colníci obvykle vykonávajú colnú kontrolu v služobnej rovnošate. Ak colníci vykonávajú colný dohľad alebo colnú 

kontrolu cestujúcich vo vlaku v civilnom odeve, preukážu sa služobným preukazom aj ústnym vyhlásením „finančná 
správa“ pracovníkovi ZSSK, RegioJet alebo LEO Expres, ktorý vykonáva kontrolu cestovných lístkov. 

(33) Pracovník ZSSK, RegioJet alebo LEO Expres, ktorý zabezpečuje kontrolu cestovných lístkov, je oprávnený si 
zapísať údaje potrebné pre identifikáciu colníka (číslo služobného preukazu), z dôvodu kontroly zameranej proti 
zneužívaniu povolení na výkon kontroly mimo účelu, na ktorý boli vydané. V prípade preverenia používania 
cestovných lístkov na jednu cestu a voľných cestovných lístkov požiada ZSSK, RegioJet alebo LEO Expres písomne 
odbor colný sekcie colnej FR SR o vykonanie kontroly záznamov a ich porovnanie so záznamami železničných 
spoločností. Železničné spoločnosti ZSSK, RegioJet alebo LEO Expres môžu v súčinnosti s FR SR v prípade 
potreby vykonať spoločnú kontrolu zameranú na oprávnenosť používania cestovných lístkov na jednu cestu alebo 
voľných cestovných lístkov na výkon kontroly a vedenie evidencie o ich používaní priamo na príslušnom 
organizačnom útvare colného úradu. 

(34) Pred začiatkom vykonávania colného dohľadu alebo colnej kontroly počas jazdy vo vlakoch osobnej železničnej 
dopravy odovzdá poverený colník colníkom určeným na vykonávanie takejto činnosti vypísaný cestovný lístok na 
jednu cestu alebo voľný cestovný lístok. Tento colník, ktorý prevzal  cestovný lístok na jednu cestu alebo voľný 
cestovný lístok  zodpovedá  za to, že cestovný lístok na jednu cestu alebo voľný cestovný lístok bude použitý len na 
účel, na ktorý bol vydaný.   
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(35) Po ukončení vykonávania colného dohľadu alebo colnej kontroly odovzdá colník cestovný lístok na jednu cestu alebo 
voľný cestovný lístok poverenému colníkovi. Pokiaľ čas vykonávania colného dohľadu alebo colnej kontroly prekročí 
časový úsek jedného dňa, alebo návrat  sa uskutoční po 22.00 h. alebo pred 6.00 h., alebo v deň pracovného 
pokoja, alebo v štátny sviatok, vráti cestovný lístok na jednu cestu alebo voľný cestovný lístok najneskôr 
v nasledujúci pracovný deň. Na účel používania cestovného lístka na jednu cestu alebo voľného cestovného lístka sa 
za výkon colného dohľadu považujú všetky prepravy na určenom úseku železničnej trate od nástupu colníka do 
pracovnej zmeny až po jej ukončenie. Ak colníkovi skončí pracovná zmena počas jazdy vlaku skôr, než je ukončená 
preprava, môže dokončiť nastúpenú cestu na základe povolenia na výkon kontroly do stanice, kde sídli príslušný 
colný úrad, kde je colník zaradený na výkon služby. 

(36) Cestovný lístok na jednu cestu a voľný cestovný lístok  sa vydáva len na služobné účely. Použitie na súkromné účely 
je zakázané. 

(37) Colník je osobne zodpovedný za to, že cestovný lístok nebude zneužitý. Rovnakú zodpovednosť má poverený 
colník, ktorý vydá cestovný lístok colníkovi neoprávnene alebo v rozpore s týmto nariadením. Colník počas doby 
držania cestovného lístka nie je oprávnený poskytnúť ho inému colníkovi, ani inej osobe.   

                                                             
5. diel  Spoločné, zrušovacie  a záverečné  ustanovenia 

(38) Oddelenie organizačné colného úradu vykoná minimálne raz za rok kontrolu používania a vedenia evidencie 
cestovných lístkov na jednu cestu a voľných cestovných lístkov, so zameraním na oprávnenosť ich použitia. 

(39) Strata cestovných lístkov na jednu cestu alebo voľných cestovných lístkov povolenia na výkon kontroly sa považuje 
za mimoriadnu udalosť a musí byť dodržaný ustanovený postup v súlade s príslušným interným predpisom.  

(40) Zrušuje sa nariadenie  prezidenta finančnej správy č. 17/2015 „Používanie povolení na bezplatnú prepravu colníkov 
pri vykonávaní colného dohľadu počas jazdy vo vlakoch osobnej železničnej dopravy“.                                                

(41) Toto nariadene nadobúda účinnosť dňa 3. februára 2017. 
 
 

V Bratislave dňa 30. januára  2017 
 
 
 
 
                                                                                                                    Ing. František Imrecze 

prezident finančnej správy 
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Príloha č. 1 k nariadeniu č. 6/2017 

 

 

 



Príloha č. 2 k nariadeniu č. 6/2017 

 

 

 



Príloha č. 3 k nariadeniu č.  6/2017 

 

 

 



Príloha č. 4 k nariadeniu č. 6/2017 
 

Spôsob vedenia evidencie použitia cestovného lístka a povolení na výkon kontroly vo vlaku pri 
vykonávaní colného dohľadu počas jazdy vo vlakoch osobnej železničnej dopravy 
Evidencia povolení na výkon kontroly vo vlaku (ďalej len „evidencia“) sa nachádza na 

intranetovej stránke finančnej správy na adrese http://ifs/SCU/Lists/vlak/AllItems.aspx. Evidencia je 
súčasťou aplikačného programového vybavenia Eliot. Prístup do aplikácie je zabezpečený 
prostredníctvom povolení na zápis zvlášť pre každý colný úrad s príslušným riadením prístupu. 

Postup pri zaznamenávaní vydania povolenia na výkon kontroly 
Otvoriť evidenciu príslušného colného úradu je možné kliknutím na jeho nadpis. Zápis nového 

prípadu použitia povolenia na výkon kontroly je možné začať kliknutím na voľbu „+ Pridať novú 
položku“. 

 
V tabuľke, ktorá sa otvorí pre zápis povolenia alebo cestovného lístka na výkon kontroly vo 

vlaku, je potrebné vyplniť nasledovné údaje: 

 
 

http://ifs/SCU/Lists/vlak/AllItems.aspx


Zápis povolenia alebo cestovného lístka na výkon kontroly vlaku 
1.   Úrad a útvar – vypĺňa sa výberom z ponuky, 
2. Dátum – vypĺňa sa dátum vykonania kontroly výberom z ponuky, 
3. Zmena – vypĺňa sa vyznačením poľa dennej alebo nočnej zmeny, iba ak ide o stanicu colného 

úradu, 
4. Číslo zmeny – vypĺňa sa poradové číslo zmeny, iba ak ide o stanicu colného úradu, 
5. Hliadka – vypĺňa sa poradové číslo hliadky v zmene výberom z ponuky, iba ak ide o stanicu 

colného úradu, 
6. Trať a Odkaz – sú automaticky vypĺňané polia, 
7. Počet kontrol – uvádza sa počet vykonaných kontrol od prevzatia povolenia, 
8. Súčinnosť s ŽP – začiarkne sa v prípade kontrolných akcií realizovaných v súčinnosti so 

železničnou políciou, 
9. Poznámka – uvedú sa ďalšie informácie o vykonaných kontrolách a o kontrolných zisteniach, 
10. Príloha - v prípade protokolu alebo obrazového záznamu z kontroly je možné pripojiť súbor v docx, 

pdf alebo jpg formáte. 
 

Prevzatie povolenia na výkon kontroly vlaku 
11. Číslo povolenia – vypĺňa sa výberom z ponuky, nové číslo povolenia sa zapisuje prostredníctvom 

číselníka povolení, ktorého odkaz sa nachádza v ľavom menu stránky. 

 
12. Dátum a čas prevzatia a vrátenia – vypĺňa sa dátum a čas prevzatia a vrátenia povolenia na 

kontrolu výberom z ponuky dátumu. 
13. Meno a priezvisko – vypĺňa sa meno a priezvisko osoby, ktorá použila povolenie na výkon 

kontroly. 
14. Osobné číslo – je automaticky vypĺňané pole. 
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Prevzatie cestovného lístka na výkon kontroly vlaku 

15.  Séria – vypĺňa sa séria cestovného lístka výberom z ponuky. 
16.  Číslo lístka – vypĺňa sa poradové číslo lístka zo série. 
17.  Trieda – vypĺňa sa obsadená trieda vo vlaku. 
18.  Vlak – typ vlaku sa vyberá z ponuky. 
19.  Držiteľ – osoby zúčastnené na preprave sa vyberajú z ponuky. 
20.  Trať z – miesto nástupu cesty. 
21.  Trať do – miesto ukončenia cesty. 
22.  Cez – miesto prechodu vlakovým spojom. 

 
Zapísané údaje sa uložia kliknutím na tlačidlo „Uložiť“. 
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Po uložení záznamu sa zobrazí evidencia povolení na výkon kontroly v základnom (štandardnom) 
zobrazení. Prezeranie detailov jednotlivých záznamov je možné kliknutím na „Nadpis“ položky alebo 
označením riadku a upravením položky cez voľbu „Upraviť položku“. 

4 
 


	FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
	INTERNÝ RIADIACI AKT  č. 6/2017
	Nariadenie o používaní povolení na výkon kontroly vo vlaku pri vykonávaní colného dohľadu počas jazdy vo vlakoch osobnej železničnej dopravy                                              


