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Periodiká z našej minulosti

V tom období ešte vychádzali v Protektoráte Čechy a Moravy:  „Finanční služba“ (1940 – 1942) a „Veřejná služba“ (1943 – 1945). Po vojne vychádzal v Česku nezávislý 
mesačník „Hlasy československého pohraničí“ a na Morave vo forme letáku „Zprávy osvětové služby“. 

mjr. Ing. Marcel Šuštiak

4. Po vojne bol v septembri 1945 Osvetový zväz finančnej stráže na Slovensku 
obnovený. Už mesiac nato začal vydávať v Bratislave nový časopis „Hlas hrani-
ce“. Aj keď to bol jediný stavovský časopis v povojnovom období v rámci ČSR, 
bol obľúbený aj na Morave a Čechách. Nadväzoval na vydávanie časopisu „Naša 
hranica“ a hojne do neho prispievali financi z celej republiky. Jeho rozsah bol 
aj s prílohou a propagačnou časťou od 16 až po úctyhodných 32 strán. Šéfre-
daktorom bol hlavný rešpicient FS Karol Pláteník. Aj keď boli snahy presunúť 
vydávanie časopisu do Prahy, do konca roka 1948, keď pre zrušenie FS prestal 
vychádzať, sa to nepodarilo.

Časopisy finančnej stráže v českom 
a slovenskom regióne v období rokov 1897 až 1948
Jedným zo zdrojov poznania náročnej služby príslušníkov finančnej stráže (FS) Československej republiky z minulosti sú aj 
rôzne periodiká. Na rozdiel od tých, ktoré vydávali colníci, slúžili hlavne na informovanie kolegov v službe o živote zboru 
v jednotlivých odľahlých častiach krajiny. Veľakrát plnili aj úlohu priam odborársku, s poukazovaním na problémy v službe, 
ako aj na sociálne a pracovné postavenie financov.

1. Ešte za Rakúsko-Uhorska začal vychádzať v češtine časopis „Zájmy finanční 
stráže“, ktorý redigoval Bohdan Kadlec. V období rokov 1920 – 1922 vychá-
dzal dočasne pod názvom „Zájmy důchodkové kontroly a pohraniční finanční 
stráže“. Podtitul časopisu uvádzal, že bol venovaný „hmotnému a sociálnemu 
povzneseniu finančnej stráže“. Svoju funkciu si plnil znamenite. Poukazoval na 
problémy FS tak horlivo, že to dokázalo kompetentných poriadne rozčúliť. Za 
monarchie bol náklad niekoľkokrát prísne cenzurovaný a redakcia bola neustá-
le žalovaná na súde. Súd však dal párkrát za pravdu aj vydavateľovi. Vydávanie 
časopisu bolo ukončené v roku 1931.

2. V roku 1920 začal vychádzať v rámci odborového Zväzu finančnej stráže re-
publiky Československej časopis „Naše pohraničí“. Vychádzal dvakrát a od roku 
1934 trikrát mesačne, a to až do septembra 1939, keď bolo vydávanie ukonče-
né. Časopis sa venoval hlavne propagácii zboru FS, ale predovšetkým bojoval 
za jeho požiadavky. Preto sa mu neoficiálne hovorilo aj „Náš žalovateľ“. Tento 
časopis bol naozaj priekopníkom za lepšiu ochranu štátnych hraníc a bojov-
níkom za lepšie sociálne postavenie financov. Časopisy FS Slovenského štátu 
vychádzali z tradície a skúseností a rovnako tak v povojnovom období časopis 
„Naša hranica“.

3. Osvetový zväz finančnej stráže so sídlom v Bratislave (založený v roku 1923) 
začal vydávať na Slovensku v roku 1941 „Obežník Osvetového zväzu finančnej 
stráže“. Po vydaní príslušných povolení začal obežník (už ako časopis) vychádzať 
v marci 1942 vo forme cyklostylových výtlačkov bez fotografií. V júni 1943 za 
výraznej podpory ministra financií začal vychádzať mesačník FS „Naša hranica“. 
Mal rozsah 8 – 12 strán a stál 1,5 Sk. Obsahom boli služobné, kultúrne, športo-
vé, spoločenské úspechy FS, ako aj opisy krás prírody v pohraničí. Mal na svoju 
dobu bohatú fotografickú prílohu a minimálne sa venoval propagande. Posled-
né číslo vyšlo v marci 1945.
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Neviem ako vy, ale ja by som koniec roka cítila vo vzduchu, aj keby som nemala 
kalendár. Ľudia sa mi zdajú nervóznejší, unavenejší... akoby mleli z posledného, 
seba nevynímajúc. Musíme predsa stihnúť uzávierky a „doklepať“ veci, ktoré 
sme z mesiaca na mesiac odkladali. Ani naše vnútorné filtre už nefungujú tak 
ako v januári, akoby sme boli všetkého a všetkých presýtení. Popritom nám už 
od novembra vyhrávajú do uší reklamy, ktoré nám pripomínajú, že už je čas 
nakúpiť darčeky či urobiť veľké upratovanie... To je len zlomok vecí, ktoré si 
december od nás vyžaduje. Nečudo, že ho prežijeme v akomsi uponáhľanom 
opare, ktorý sa rozplynie (v tom lepšom prípade) až na Štedrý večer. Aj kvôli 
tomu stráca tento krásny sviatok svoje čaro. Po spomínaných naháňačkách totiž  
chceme mať vysnívaný pokoj – a to, žiaľ, neraz skutočne od všetkých. A pritom 
by to celé malo byť vlastne o inom. O pokoji v kruhu svojej rodiny, o stretnutí sa 
so svojimi najbližšími a hlavne o vianočnej pohode. To je pre mňa to skutočné 
čaro Vianoc, ktoré je podstatnejšie ako tip top napečené medovníky či pod stro-
mom sa chúliace početné darčeky. Pevne verím, že vy si tie tohtoročné užijete – 
či už s darčekmi, alebo bez, ale hlavne s tými, ktorých máte radi. Pekné sviatky!

Dana Sýkorová

Nie je pokoj ako pokoj
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Krátko z domova a zo zahraničia

Na CÚ Michalovce opäť privítali vzácnu návštevu. Tentoraz navštívil v októbri 
colný úrad mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec USA v Slovenskej republi-
ke J. E. Theodore Sedgwick.

Po úvodnej prezentácii činnosti CÚ Michalovce pokračoval program návštevy 
priamo v teréne na vonkajšej hranici Spoločenstva, na colnom hraničnom prie-
chode Vyšné Nemecké – Užhorod. Veľvyslanec sa zaujímal o špeciálne technické 
vybavenie slovenskej colnej správy na východnej hranici. Zaujala ho najmä ske-
novacia technika. Pozrel si stacionárny inšpekčný skenovací systém THSCAN MB 
1215 HS, inštalovaný na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Colníci 
oddelenia špeciálnych technológií a Stanice CÚ Michalovce mu na odstavnej 
ploche pre nákladné vozidlá predviedli mobilné inšpekčné skenovacie systémy, 
detekčné systémy a zariadenia na odhaľovanie jadrového a iného materiálu. 
Demonštrovali nimi praktické postupy pri odhaľovaní takýchto materiálov pri 
kontrole vozidiel, batožiny a osôb. Veľvyslanec sa osobitne zaujímal najmä o vy-
užitie techniky, ktorú slovenskej colnej správe venovala americká strana. Tento 
praktický dar Slováci získali v rámci technickej pomoci v oblasti predchádzania 
nezákonnej preprave jadrových a iných rádioaktívnych materiálov na základe 
Memoranda o porozumení (podpísanom medzi Colným riaditeľstvom SR a Mi-
nisterstvom energetiky USA). V závere dňa veľvyslanec vyjadril svoju spokojnosť 
s využitím daru, poďakoval za privítanie, ako aj za pestrý pracovný program. 
Zároveň michalovským colníkom prisľúbil ďalšiu podporu pri posilnení a zefek-
tívnení materiálneho a technického zabezpečenia východnej hranice EÚ.

por. Ing. Jana Nimrichterová 

Návšteva amerického veľvyslanca

Colníci inšpekcie generálneho riaditeľa CR SR v novembri zavítali medzi ukra-
jinských kolegov. Na základe pozvania Slovenskej spoločnosti pre zahranič-
nú politiku sa zúčastnili na nahrávaní diskusnej relácie v Ukrajinskej štátnej 
televízii.

Na tému Cezhraničná spolupráca, regionálny rozvoj a schengenská hranica dis-
kutovali mjr. JUDr. Peter Tupta a kpt. Ing. Maroš Šándor. Diskusného bloku sa 
však zúčastnil aj Vladimír Benč, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú 
politiku, a Svitlana Mitriajeva, riaditeľka pobočky Národného inštitútu strategic-
kých štúdií v Užhorode. Colníci v TV prezentovali význam inšpekčnej činnosti 
na schengenskej hranici a zákonné obmedzenia a limity pre dovoz určitých 
najčastejšie dovážaných komodít z Ukrajiny (ako cigarety, alkohol a pod.). Slo-
váci hovorili aj o spolupráci s ukrajinskou stranou a o spoločných projektoch so 
Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku.

-ds- a mjr. JUDr. Peter Tupta

Vystupovali v ukrajinskej televízii

Colníci inšpekcie generálneho riaditeľa (IGR) uskutočnili na prelome novembra 
a decembra na Ukrajine dvojtýždňovú zahraničnú služobnú cestu, zameranú 
na odovzdanie skúseností zahraničným kolegom. V rámci seminárov prezento-
vali aj činnosti IGR na úseku boja proti korupcii a inej cezhraničnej trestnej čin-
nosti, ako aj štruktúru slovenskej colnej správy, jej kompetencie a manažment 
schengenskej hranice.

Súčasťou tejto akcie 
bolo aj bližšie spoznanie 
činnosti ukrajinských 
colníkov, a to nielen 
z pohľadu bežných, 
možno povedať medzi-
národných štandardov, 
ale aj zistenia legislatív-
nych rámcov pre samot-
nú činnosť ukrajinskej 

colnej správy v oblasti colnej a daňovej politiky. Išlo o ďalší projekt, ktorý reali-
zovala Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku spolu s Národným inštitú-
tom strategických štúdií v Užhorode. Spoločne s colníkmi IGR sa na ňom zúčast-
nil aj JUDr. Ing. Peter Cvik, bývalý námestník generálneho riaditeľa CR SR. Štyri 
semináre pre colníkov sa uskutočnili v Užhorode, Ľvove, Rovne a Kyjeve. Jeden 
z nich sa konal aj na pôde Užhorodskej národnej univerzity. Colníci absolvovali 
aj exkurzie na colné pobočky Tisa (hraničný priechod s Maďarskom) a Krako-
vec (hraničný priechod s Poľskom). Slovenskú návštevu prijal veľvyslanec SR na 
Ukrajine Pavol Hamžík, ako aj generálny konzul SR na Ukrajine Marián Sládeček. 
Slováci sa tiež stretli s parlamentným Výborom Najvyššej rady Ukrajiny pre dane 
a colnú politiku, ako aj s výborom proti colným podvodom, tzv. „Kontrabanda 
stop“. Posledné stretnutia boli prelomové aj preto, že práve v tomto čase Naj-
vyššia rada Ukrajiny prijímala nový Daňový kódex, spolu s novým Colným kóde-
xom, ktoré by mali obsahovať štandardy fiškálnej politiky krajín Európskej únie. 
Táto zahraničná služobná cesta bola svojím charakterom a spôsobom realizácie 
jedinečným projektom, tak vzdelávacím, ako aj propagačným.

mjr. JUDr. Peter Tupta

Slováci školili kolegov z Ukrajiny
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Krátko z domova

Odbor medzinárodných vzťahov CR SR v spolupráci so Zastupiteľským úradom 
USA v Bratislave organizoval začiatkom decembra pokračovanie kurzu v oblasti 
vyšetrovania utajovanou formou pod vedením lektorov z Colnej a hraničnej služ-
by USA (ICE). Toto školenie sa konalo v rámci programu „Kontrola vývozu a súvi-
siacej bezpečnosti hraníc (EXBS)“, na ktorom sa okrem colníkov CKÚ a inšpekcie 
generálneho riaditeľa CR SR zúčastnili aj príslušníci Policajného zboru SR.

Školenie bolo zamerané na odporúčané postupy, ktorými sa vedie utajované 
vyšetrovanie v USA na úrovni odhaľovania, dokumentovania a zabezpečovania 
dôkazov, na poznanie legislatívneho rámca, ako aj zabezpečenie bezpečnosti 
agentov pri realizácii obchodných operácií utajovanou formou; ich predmetom 
je najmä vojenský materiál alebo tovar dvojakého použitia, ktorý by mohol byť 
použitý, resp. zneužitý na vojenské účely. Obchod s vojenským materiálom 

a technológiami vojenskej povahy je vo vyspelých krajinách veľmi prísne re-
gulovaný a kontrolovaný. Neutíchajúci dopyt po tovare tohto druhu (prevažne 
z embargovaných a rozvojových krajín tretieho sveta) však napriek tomu vytvá-
ra nezákonné obchodné príležitosti s výrazným ekonomickým profitom, ktoré 
sú veľkým lákadlom pre obchodníkov z celého sveta. Či už takýto tovar slúži 
na presadzovanie vnútropolitických záujmov rozvojových krajín, alebo ako 
cenný artikel dodávateľského reťazca na čiernom trhu, jeho obvyklým koneč-
ným adresátom je autorita s kontroverznou ideológiou a nezákonnými cieľmi, 
ochotná preplatiť jeho hodnotu, len aby ho získala. Cieľ tohto školenia bol preto 
jednoznačný: prostredníctvom prezentácie prípadových štúdií zdieľať bohaté 
skúsenosti amerických kolegov, získané počas odhaľovania a vyšetrovania uta-
jovanou formou prípadov tohto druhu nedovoleného obchodu s vojenským 
materiálom. Nechýbala ani diskusia, ktorá viedla ku konsenzu v otázkach prá-

vomocí zložiek presadzovania práva a zabezpe-
čovania dostatočného množstva relevantných 
dôkazov pre účely ďalšieho priebehu trestného 
konania. Vybraní účastníci školenia sa navyše 
zúčastnili aj na praktickom cvičení. Prevzali na 
seba úlohu orgánov činných v trestnom konaní 
(prokurátora, vyšetrovateľa), ďalej operatívnych 
agentov a zásahovej jednotky a stali sa tak sú-
časťou vytvoreného scenára vyprovokovanej 
obchodnej operácie, v rámci ktorej mali po 
zabezpečení potrebných dôkazov zadržať po-
dozrivú osobu.
Na záver prišiel účastníkom školenia odovzdať 
certifikát o jeho úspešnom absolvovaní mi-
moriadny a splnomocnený veľvyslanec USA 
v Slovenskej republike J. E. Theodore Sedgwick, 
ktorý vyjadril záujem na ďalšej podpore prí-
slušných slovenských orgánov bojujúcich proti 
nezákonnému nakladaniu a obchodu s vojen-
ským a iným nebezpečným materiálom. 

mjr. Ing. Peter Macák a -ds-

Colníci a policajti si na školenie prišli
po zaoceánske know-how

Mesto Snina hostilo začiatkom novembra návštevu z Ukrajiny. Na východ Slo-
venska prišli príslušníci hraničnej polície z Ľvova, Mukačeva a Čopu, ako aj 
colníci zo špeciálneho útvaru boja proti pašovaniu a korupcii z Čopu a Kyjeva. 
Spolu s colníkmi inšpekcie generálneho riaditeľa CR SR sa zúčastnili na trojdňo-
vom seminári s názvom „Schengen a ochrana vonkajšej hranice EÚ na sloven-
sko-ukrajinskej hranici a hraničných priechodoch IV“.

Ide o pokračovanie doterajších vzdelávacích aktivít v rámci projektu SK 0056/
NPOA/29 Kapacity – Informovanosť – Vzdelávanie pre slovensko-ukrajinskú 
cezhraničnú spoluprácu, podporeného v rámci blokového grantu NPOA „Otvá-
rame dvere pre nové možnosti spolupráce“, spolufinancovaného z Nórskeho 
finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Samotný seminár, ktorý za-
strešovala Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, pozostával z teoretic-
kej i praktickej časti. Colnícki inšpektori prezentovali projekt s názvom „Manaž-

ment schengenskej hranice“, ktorý pozostával zo štyroch tematických okruhov. 
Vysvetľoval vznik manažmentu, jeho realizáciu v colnej správe, manažment 
schengenskej hranice, ako aj manažment hraničných colných pobočiek. Po te-
órii prišla na rad prax. Slováci ukázali Ukrajincom činnosti jednotlivých colných 
pobočiek a pracovísk, ktoré sú na hraničných priechodoch s Ukrajinou. Konkrét-
ne zavítali na colnú pobočku Maťovce – na oddelenie špeciálnych technológií 
(skenovacie zariadenie), pozreli si colné pobočky Veľké Slemence a Čierna nad 
Tisou. Praktická časť vyvrcholila ukážkami z činností colných pobočiek Ubľa, 
Vyšné Nemecké a oddelenia špeciálnych technológií vo Vyšnom Nemeckom.
Išlo už v poradí o druhý úspešný seminár, na ktorom sa zúčastnili colníci inšpek-
cie generálneho riaditeľa CR. Prvý spoločný seminár sa uskutočnil v septembri 
tohto roku v obci Kaluža pri Michalovciach.

-ds- a mjr. JUDr. Peter Tupta

Seminár so zameraním na Schengen 
a cezhraničnú spoluprácu
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O niektorých úlohách úseku podporných činností

Námestník GR CR SR plk. Ing. František Kurej pôsobí na tomto poste od 
15.10.2010. O smerovaní colnej správy, ako aj o úseku, ktorý riadi, má svoju 
predstavu. Akú, to si už môžete prečítať v nasledujúcom rozhovore.

· Pôsobnosť úseku podporných činností, ktorá je rôznorodá, spočíva 
okrem iného aj v realizácii zámerov rezortu MF SR. Aké sú vaše predstavy 
o tom, ako čo najlepšie splniť úlohy, ktoré v súčasnosti stoja pred úsekom 
podporných činností Colného riaditeľstva SR?
Úsek podporných činností vyvíja aktivity smerujúce k oblasti výberu colných 
a daňových príjmov k plneniu očakávaných príjmov, ktoré pred colnú správu 
stavia schválený štátny rozpočet na rok 2011. V tomto kontexte je nevyhnut-
né, aby v súčinnosti s odbornými útvarmi CR SR najmä v oblasti spotrebných 
daní a ciel, ako aj v súčinnosti s colnými úradmi boli v aktuálnom čase prijímané 
opatrenia smerujúce k plneniu príjmov. K tomu, aby tieto opatrenia boli v re-
álnom čase vyhodnocované za účelom prijímania optimálnych manažérskych 
rozhodnutí, tak na úrovni CR SR, ako aj na úrovni colných úradov, je nevyhnut-
né prijať riešenia, ktoré povedú k tomu, aby colná správa dokázala takéto me-
chanizmy v oblasti príjmov definovať. Aj preto bude mojou snahou presadiť 
vypracovanie rozpisu rozpočtu príjmov nielen v jednotlivých druhoch príjmov, 
tzn. daní a ciel, ale aby tento rozpis rozpočtu príjmov bol realizovaný až na úro-
veň jednotlivých colných úradov. V tomto kontexte je nepochybne správnou 
ambíciou realizovať pravidelné vyhodnotenia plnenia príjmov spolu s colnými 
úradmi. Rozpis rozpočtu by sa mal podrobovať minimálne na štvrťročnej báze 
rozborom výsledkov tak, aby sme dokázali prijímať adekvátne opatrenia sme-
rujúce jednak ku korekciám z pohľadu vývoja podnikateľských aktivít v danom 
obvode spadajúcom do územnej pôsobnosti konkrétneho colného úradu, ako 
aj opatrenia smerujúce dovnútra colnej správy, zabezpečujúce vyššiu efektív-
nosť v jej základných činnostiach pri výkone colného dohľadu, správy spotreb-
ných daní a v oblasti boja proti podvodom.
Významnou časťou pôsobnosti úseku podporných činností je informatická 
podpora. Vo vybraných procesoch je v súčasnosti zabezpečená vysoká miera 
automatizácie prostredníctvom informačných systémov. Okrem všetkých vyššie 
uvedených základných činností colnej správy aj v oblastiach vnútornej správy, 
podpory riadenia colnej správy a štátnej a intrakomunitárnej štatistiky. Využitie 
informačných systémov v interných procesoch umožňuje zefektívniť výmenu 
informácií a automatizovať jednotlivé rozhodovacie a správne úkony, čím sú 
zamestnanci colnej správy odbremenení od opakovaného vykonávania rutin-

ných úkonov. Môžu sa tak sústrediť najmä na zložitejšie rozhodovacie procesy 
a na kontrolné funkcie. Špecifickou oblasťou využitia informačných technológií 
v colnej správe je komunikácia s externými používateľmi, ktorí s ňou prichádza-
jú do kontaktu. Práve na báze využívania možností informačných technológií je 
táto komunikácia v súčasnosti efektívnejšia a umožňuje poskytovanie lepších 
služieb pre používateľov, pričom jedným z dôležitých nástrojov pre používa-

nie zabezpečenej elektronickej 
komunikácie orgánov štátnej 
správy s podnikateľskou a súk-
romnou sférou je používanie 
elektronického, resp. zaruče-
ného elektronického podpisu 
a elektronickej podateľne. Z le-
gislatívy prijímanej Európskou 
komisiou v oblasti automati-
zácie procesov a komunikácie 
vyplývajú v najbližšom období 
pre colnú správu ďalšie úlo-
hy. Existujúce riešenia sú ďalej 
zdokonaľované a pripravujú sa 
ďalšie, ktorých cieľom je zefek-
tívnenie interných procesov 
a poskytovanie sofistikova-
nejších služieb používateľom. Jedným z konkrétnych príkladov je projekt CEP 
(Centrálny elektronický priečinok alebo Single Window), na ktorého realizácii 
colná správa vrátane úseku podporných činností aktívne participuje. Cieľom 
projektu je umožniť plne elektronickú komunikáciu obchodníkovi s jednotli-
vými rezortmi štátnej správy a sústredenie všetkých potrebných dokumentov 
na jednom mieste, v jednotnom prostredí, bez potreby dodatočných aplikácií 
tretích strán.

· Zjednotenie procesov výberov daní, ciel a poistných odvodov má byť 
kostrou finančnej sústavy našej krajiny. Tento cieľ efektívne fungujúcej 
colnej a daňovej správy zásadne ovplyvní aj mechanizmy, na ktoré bola 
verejnosť, ale aj colníci niekoľko rokov zvyknutí. Môžete nám niečo pove-
dať k tejto blízkej budúcnosti v súvislosti s programom UNITAS a colnou 
správou?
Program UNITAS je špecifickou samostatnou oblasťou činnosti colnej správy 
v súčinnosti s daňovou správou, Ministerstvom financií SR a následne so Soci-
álnou poisťovňou, ako aj zdravotnými poisťovňami a ich rezortnými minister-
stvami, smerujúcej k vytvoreniu jednotnej finančnej správy s prioritným cieľom 
zjednodušenia výberu ciel, daní a odvodov. Nemenej podstatným cieľom pro-
jektu je zmeniť daňovú a colnú správu. V prvej etape ide o to, aby bola colná 

a daňová správa efektívnejšia v zmysle zníženia vlastných 
nákladov, účinnejšia z pohľadu výberu príjmov do štátneho 
rozpočtu, zároveň proklientsky orientovaná s cieľom zjed-
nodušenia procesov a odstránenia nadbytočnej byrokracie 
a záťaže na strane povinného subjektu. No predovšetkým 
pripravená na prevzatie úlohy miesta zjednoteného výbe-
ru daní, cla a v druhej etape aj poistných odvodov Sociálnej 
poisťovne a zdravotných poisťovní. V najbližšej budúcnos-
ti sa bude realizovať komplexná analýza integrácie colnej, 
ako aj daňovej správy do finančnej správy s predpokladom 
postupného začleňovania jednotlivých činností daňovej 
a colnej správy do novovytváranej finančnej správy od 
roku 2012. K tomuto sa tvoria pracovno-projektové tímy 
tak na úrovni colnej, ako aj daňovej správy a Ministerstva 
financií SR, pričom nevyhnutnými nákladmi budú finančné 

investície súvisiace s integráciou najmä informačných systémov. Tieto by mali 
byť kompenzované efektívnejším využívaním spoločných agend v organizácii 
budúcej finančnej správy. Nakoľko realizácia programu súvisí i s nevyhnutný-
mi legislatívnymi, organizačnými, procesnými a personálnymi opatreniami, 
program UNITAS je zastrešovaný a financovaný Ministerstvom financií SR.

kpt. PhDr. Miroslava Slemenská

Rozhovor s námestníkom 
generálneho riaditeľa CR SR
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Slovenské top prípady

Holanďanovi drogový biznis nevyšiel
Colníkom Colného kriminálneho úradu (CKÚ ) sa v spolupráci s policajtmi po-
daril unikátny záchyt. V prvej polovici októbra odhalili nelegálny dovoz a pre-
pravu 200 kilogramov látky, z ktorej by sa dalo vyrobiť viac ako milión tabliet 
extázy za približne 10 miliónov eur. O pár dní neskôr bodovali opäť. Zaistili ďal-
šiu zásielku, z ktorej by sa dalo vyrobiť vyše 2,8 milióna tabliet extázy.

Zásielku si vyzdvihol a skončil v rukách kukláčov
Pri akcii zadržali muža holandskej národnosti Maria D., ktorý spomínanú látku 
ukrýval v osobnom vozidle pri skladoch špedičných spoločností na Letisku M. 
R. Štefánika v Bratislave. V aute našli štyri sudy, v ktorých boli zmesi chemických 
látok PMK a piperonalu, čiže látok, ktoré sú považované za prekurzory drog. Sudy 
obsahovali aj PMK-glycidát, z ktorého sa dá jednoduchým spôsobom pripraviť 
drogový prekurzor PMK. Zmes látok bola na naše územie dovezená leteckou 
dopravou z Číny. Bola určená pre obchodnú spoločnosť z Trenčína, ktorú založil 
spomínaný Holanďan v auguste 2010. Ten si bol zásielku osobne vyzdvihnúť, pri-
čom ho zadržala Jednotka služobných zákrokov colnej správy. Následne ho odo-
vzdala vyšetrovateľovi KR PZ Bratislava, s ktorým colníci na prípade pracovali.

Ďalšiu zásielku zaistili o pár dní neskôr
Tým sa však prípad Holanďana neskončil. Koncom októbra vykonali colníci CKÚ 
ďalšiu kontrolu leteckej zásielky, adresovanej tej istej fyzickej osobe, Mariovi D. 
Zásielka s názvom CAMPHANIC ACID obsahovala 10 kovových sudov s hmot-
nosťou 500 kg. Bola doručená z Číny. Odobraté vzorky po odbornej expertíze 
potvrdili, že ide o zmes chemických látok obsahujúcu drogové prekurzory kate-
górie I.– piperonal a 3,4-metyléndioxyfenylpropán-2-ón. Hlavnou zložkou tejto 
zmesi bola chemická látka metyl 3-(3,4-(metyléndioxy)fenyl)-2-metyl glycidát 
označovaná ako MMDMG alebo PMK-glycidát. Z uvedenej zmesi, dovážanej 
v druhej leteckej zásielke, by sa po prevedení zložky PMK-glycidát na látku PMK 
dalo vyrobiť približne 2 825 000 kusov tabliet „Ecstasy“, ktoré by sa dali predať 
na čiernom trhu za minimálne 18,75 milióna eur. 38-ročný Mario D. holandské-
ho pôvodu, podnikajúci na Slovensku, bol obvinený vyšetrovateľom KR PZ Bra-
tislava z drogovej trestnej činnosti.

Zo záznamov Europolu
Podobné drogové zaistenia vedie vo svojej evidencii aj Europol. PMK-glycidát 
našli v Európe len v Holandsku, a to v máji 2010 v meste Hoeven, v množstve 550 
gramov. Vypátrali ho v ilegálnom laboratóriu na produkciu MDMA a metamfeta-
mínu, spolu s inštrukciami na konverziu tejto látky na PMK. Mimo Európy boli tri 
tony tejto látky zadržané v rámci rozsiahleho vyšetrovania ilegálnej výroby a ob-
chodovania so syntetickými drogami v Austrálii v decembri 2004 a máji 2005.

-ds-

Proti nebezpečným liekom zabojovali spoločne
Ozbrojené zložky z celého sveta si na jeseň posvietili na internetový obchod 
s nebezpečnými a nelegálnymi medicínskymi výrobkami, ktoré neraz poško-
dzujú zdravie ľudí. Globálnu operáciu Pangea III podporila aj Skupina pre boj 
proti falšovaniu medicínskych produktov Svetovej zdravotníckej organizácie.

Operácia sa uskutočnila za účasti vyše 40 krajín sveta. Činnosti koordinovali In-
terpol, Svetová colná organizácia (WCO), Stále fórum pre medzinárodnú farma-
ceutickú trestnú činnosť, riaditelia Liekových agentúr pracovnej skupiny k prob-
lematike presadzovania práva a tiež zástupcovia farmaceutického priemyslu 
a elektronických platobných služieb. Colné správy preverili 694 webstránok, 
ktoré sú v štádiu vyšetrovania, pričom až 290 z nich bolo zrušených. Colníci vy-
konali 328 colných kontrol pri preprave poštou, ktoré viedli ku kontrole 267 855 
balíkov. Spolu 10 916 balíkov zadržali, lebo obsahovali nelegálne alebo falošné 
lieky. Počas akcie zatkli 76 osôb, vykonali 98 domových prehliadok a zhabali 
1 014 043 piluliek liekov v odhadovanej hodnote 2 598 163 USD. K najčastejším 
typom zhabaných medikamentov patrili lieky na liečbu erektilnej dysfunkcie, 
na chudnutie a lieky na spanie. Ďalej to boli: benzodiazepíny, antibiotiká, efed-
rín, hormóny a steroidy, antidepresíva, lieky proti bolesti, lieky na srdce, lieky 
na zvýšený cholesterol, inzulín, lieky na maláriu, lieky proti vypadávaniu vlasov, 
opiáty, lieky na rakovinu, antidiabetiká, amfetamíny, stimulanty, doplnky stravy 
obsahujúce aktívne farmaceutické ingrediencie a lieky určené na prerušenie 
tehotenstva. Išlo o najväčšiu operáciu v boji proti webstránkam ponúkajúcim 
nelegálne a nebezpečné medicínske výrobky.

Pašerák z Bardejova svoj kontraband nakoniec nespeňažil
Colníkom CKÚ Košice sa koncom novembra podarilo odhaliť vyše 200 000 ku-
sov cigariet, a to priamo na košickej vlakovej stanici.

Nezdanené fajčivo mal vo svojom vozidle 25-ročný Bardejovčan, ktorý ho chcel 
aj s týmto nákladom prepraviť autovlakom do Prahy. Colníci si však pri vykonáva-
ní colného dohľadu zaparkované auto všimli a spozorovali, že sa na zadnom se-
dadle a pod prístrojovou doskou spolujazdca nachádza plachtami prikrytý tovar. 
V spolupráci s príslušníkmi Železničnej polície SR zistili, kto je majiteľom zapar-
kovaného vozidla a následne ho aj zadržali. Ich podozrenie sa po otvorení auta 
potvrdilo, pod prístrojovou doskou, v batožinovom priestore, ako aj v priestore 
zadných sedadiel našli celkovo 169 800 kusov cigariet zn. Jin Ling, 30 000 ci-
gariet zn. LM (červené), 9 200 cigariet zn. LM SLIM (modré) – všetky opatrené 
ukrajinskou kontrolnou známkou, 6 200 cigariet zn. FEST (červené) a 3 400 kusov 
cigariet zn. FEST (modré) – všetky opatrené bieloruskou kontrolnou známkou. 
Colná hodnota cigariet predstavuje 6 558 eur a finančný únik 26 895,23 eura.

-ds-
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Zahraničné top prípady

Regionálne prípady
Bodoval pes policajt
Michalovskí colníci Stanice CÚ centrála vykonali v polovici novembra súčin-
nostnú akciu s príslušníkmi hraničnej polície Sobrance v meste Snina. Posvietili 
si na úžitkové motorové vozidlo so sninskou poznávacou značkou, ktoré viedol 
slovenský občan, obyvateľ Sniny. Pri kontrole vozidla policajným služobným 
psom zistili, že v ložnej časti automobilu (konkrétne v plynovej nádrži a v dvoji-
tom dne pod ložnou plochou) sa nachádzajú cigarety v množstve 36 900 kusov 
(184,5 kartónu) označené ukrajinskou kontrolnou známkou. Colníci privolali 
vyšetrovateľa Colného kriminálneho úradu. Únik na cle a daniach činil 3 006,98 
eura.

Pod drobnohľadom colníkov aj vo vnútrozemí
Colníci Stanice CÚ Michalovce – centrála vykonávali koncom novembra bežnú 
hliadkovú činnosť v katastri obci Vojčice, v rámci ktorej skontrolovali osobné 
motorové vozidlo s ukrajinskou štátnou poznávacou značkou a s ukrajinskou 
osádkou. Po tom, ako v dverách vozidla našli cigarety označené ukrajinskou 
kontrolnou známkou rôznych značiek v množstve 2 560 kusov, rozhodli sa vozi-
dlo dôkladne prezrieť v kontrolnej hale. V rezervnej pneumatike tak našli ďalšie 
ukryté ukrajinské cigarety v množstve 3 600 kusov. Colný a daňových únik na 
nájdenom pašovanom fajčive (v celkovom množstve 30 kartónov) predstavoval 
viac než 560 eur. Keďže vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu, o prí-
pade bol bezodkladne informovaný vyšetrovateľ Colného kriminálneho úradu.

Pašerák nováčik
V novembri vstupoval z Ukrajiny na územie SR moldavský štátny občan, vodič 
nákladného motorového vozidla, ktorého ťahač a náves mali moldavskú štátnu 

poznávaciu značku. Vodič, ktorý bol na hraničnom priechode Vyšné Nemecké 
po prvýkrát, mal namierené do Talianska. K colnej kontrole prihlásil pokrutiny 
a ostatné pevné zvyšky zo sóje. Colníci oddelenia špeciálnych technológií si 
vozidlo presvietili skenerom, pomocou ktorého odhalili úkryt v konštrukčných 
dutinách návesu. V podlahe motorového prostriedku našli 16 400 kusov ciga-
riet označených moldavskými kontrolnými známkami (82 kartónov). Únik na 
colnom dlhu by predstavoval sumu 1 790,98 eura.

mjr. JUDr. Beáta Barcziová

Rusi a Američania v spoločnej protidrogovej operácii bodovali
V boji proti drogám sa zadarilo Rusku a Spojeným štátom, ktoré pri prvej spo-
ločnej protidrogovej operácii v Afganistane zničili štyri výrobne drog. Pri zásahu 
zlikvidovali 932 kilogramov vysokokvalitného heroínu, 156 kilogramov morfia 
a veľké množstvo technického materiálu. Spomínané drogy by vystačili na prí-
pravu 200 miliónov dávok v hodnote 250 miliónov dolárov. Afganistan je naj-
väčším producentom heroínu na svete. Ročne sa z neho vyvezie do zahraničia 
heroín v hodnote okolo troch miliárd dolárov.

 Taký „malý“ poľský kontraband
Pašovaniu zabránili aj nórske bezpečnostné zložky, keď klepli po prstoch dvom 
Poliakom, ktorí chceli v dodávke prepašovať zo Švédska takmer 15 000 litrov 
stopercentného alkoholu. Colníci zastavili podozrivú dodávku na hraničnom 
priechode Svinesund, asi 50 kilometrov juhovýchodne od metropoly Oslo. Pri 
prehliadke vozidla objavili spomínaný stopercentný alkohol, ktorý Poliaci ukrý-
vali v desaťlitrových kanistroch zakrytých čiernou plachtou. Ide o najväčší po-
dobný zadržaný kontraband od roku 2002.

Zásah do čierneho
Talianskym a britským ozbrojeným zložkám sa podarilo zaistiť najväčšie množ-
stvo kokaínu, aké v Taliansku zabavili za posledných 15 rokov. Na nákladnej lodi 
smerujúcej z Brazílie objavili tonu čistého kokaínu za takmer 250 miliónov eur, 
ktorý bol ukrytý v štyroch traktoroch. Na drogy smerujúce do strednej a sever-
nej Európy ich upozornil fakt, že sa brazílski námorníci plavili s falošnými do-
kladmi.

Kokaín ukrývali vo vozíkoch
Unikátny záchyt sa podaril aj ozbrojeným zložkám v Taliansku. Odhalili tonu čis-
tého kokaínu, ktorý našli v nákladnej lodi plaviacej sa z Brazílie. Drogový náklad 
bol ukrytý vo vozíkoch využívaných v poľnohospodárstve. Išlo o najväčší záchyt 
takéhoto množstva kokaínu v krajine za posledných 15 rokov. Droga, ktorá by 
na čiernom trhu dosiahla hodnotu od 200 do 250 miliónov eur, bola pravdepo-
dobne určená aj pre trh strednej a severnej Európy.

Českí colníci objavili napodobneniny za milióny eur
Rekordný úlovok sa podaril aj pražským colníkom, ktorí zadržali takmer 12 000 
kusov napodobenín výrobkov luxusných značiek Louis Vuitton a Burberry. 
Okrem imitácií kabeliek, ktoré objavili pri kontrole jedného zo skladov, za-
istili aj vyše 1 000 cestovných tašiek a kufrov a asi 2 000 peňaženiek s logom  
Louis Vuitton. Ak by sa predajcom podarilo spomínané napodobeniny predať 
ako originály, mohli by na nich zarobiť až 10 miliónov eur. Colníci predpokla-
dajú, že sklad, kde sa kabelky našli, bol akýmsi medziskladom, odkiaľ sa mali 
napodobeniny ďalej distribuovať.

Marihuanu odhalili priamo na diaľnici
Francúzski colníci našli v českom kamióne na diaľnici A7 na juhovýchode kra-
jiny tonu marihuany. Drogu objavili počas náhodnej kontroly kamióna na diaľ-
nici medzi Marseille a Lyonom. Úrady ilegálny náklad zhabali a zadržali dvoch 
mužov. Za posledný mesiac ide už o tretí takýto prípad, keď sa colníkom poda-
rilo odhaliť veľkú zásielku drog.

-ds-
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Colníci dohliadajúci na dodržiavanie práv duševného vlastníctva sa pri tejto čin-
nosti neraz zapotia. Zabrať im dá nielen práca v teréne, ale aj s tým súvisiaca legis-
latíva. Kým úspešne uzavrú prípad porušenia práv duševného vlastníctva, prete-
čie neraz veľa vody. Tak ako aj v tomto prípade jesenného záchytu falzifikátov.
V októbri tohto roku vykonali colníci PCÚ Dunajská Streda, oddelenia vnútornej 
kontroly a colného oddelenia CÚ Trnava, analýzu dovozcov textilu. Po vytypo-
vaní najrizikovejšieho pristúpili k dôkladnej kontrole dovozov textilného tovaru 
pôvodom z Turecka, dovážaného spoločnosťou BOMI GLOBAL SK, s.r.o. V prie-
behu 12 dní vykonali tri úplné vnútorné kontroly so zameraním na nomenkla-
túrne zatriedenie tovaru a ochranu práv duševného vlastníctva. Sprvu nič nena-
svedčovalo tomu, že by zásielka obsahovala aj výrobky s falošným chráneným 
označením. Postupne sa ale začali množiť prípady balení, kde sa medzi bežným 
neoznačeným tovarom nachádzali mikiny, tričká, spodná bielizeň a pod. imitu-
júce ochranné známky významných výrobcov. Falzifikátov nikde nebolo veľa, 
v každom balení len malá časť, o to náročnejšia bola kontrola, ktorá musela byť 
veľmi dôkladná. Celkovo bolo v prvých dvoch zásielkach nájdených a zaiste-
ných 2 110 kusov textilných výrobkov (pozri tabuľku) v hodnote cca 36 000 eur 
(odhad podľa cenoviek na niektorých výrobkoch), avšak vo fakturovanej cene 
sa nachádzalo len pár desiatok eur. Zásielky obsahovali aj veľké množstvo tova-
ru nesúceho ochrannú známku GUGA. Podľa informácií kolegov z českej colnej 
správy a z colného odboru CR SR držiteľ tejto známky preukázateľne nespolu-
pracuje s colníkmi po záchyte podozrivých výrobkov a nepožiadal ani o prija-
tie opatrení. Z tohto dôvodu nebolo ani začaté konanie z úradnej povinnosti 

a tento tovar (s ochrannou známkou GUGA) bol preto prepustený do voľného 
obehu.

Ochranná známka Druh tovaru
Počet zaiste-
ného tovaru 

(kusy)

Hello Kitty detské nohavičky, súpravy detskej 
spodnej bielizne, teplákové súpravy 1 668

Street One dámske blúzky 16

FRED PERRY polokošele 12

KTM mikiny 4

Dolce&Gabana nohavice, opasky 6

La Martina polokošele 24

G-STAR RAW DENIM tričká 8

Abercrombie&Fitch mikiny 4

Burberry dámske nohavice 4

PEAK PERFORMANCE mikiny 42

TOMMY HILFIGER pánske spodky 23

Versace dámske nohavice 5

GAP mikiny 16

COTTONFIELD mikiny 74

Baci&Abbracci mikiny 5

FC Barcelona tričká, imitácie dresov 135

MARSHALL mikiny 64

Tí, ktorí vedia, čo zahŕňa proces nasledujúci po zaistení výrobkov podozrivých, že 
by mohli porušovať práva duševného vlastníctva, vedia, čo museli podstúpiť col-
níci vybavujúci tento prípad. Našťastie, po mnohých peripetiách a aj v spolupráci 
s npor. Mgr. Máriou Mikušovou z colného inštitútu, ktorá veľmi ochotne pomáhala 
pri odborných prekladoch do anglického jazyka, sa podarilo dosiahnuť, že všetok 
zaistený tovar prejde zjednodušenou procedúrou a v najbližšom období bude zni-
čený pod colným dohľadom. Pod tento nesporný úspech sa zaslúžilo veľmi veľa 
colníkov z rôznych útvarov, ktorým za príkladnú spoluprácu patrí pochvala.

mjr. Mgr. Juraj Sadloň

Mravčia práca colníkov priniesla výsledky

Vianoce sú jedny z najkrajších sviatkov roka. Majú 
svoje čaro nielen kvôli rozvoniavajúcej kapustnici, via-
nočnému stromčeku a sviatočnej nálade, ale aj kvôli 
neodmysliteľným darčekom, ktorými každoročne ob-
darúvame svojich blízkych. Niekto pri ich kúpe staví 
na praktickosť, iný na originalitu. Ak patríte k tým, kto-
rí sú za voľbu číslo dva, máme pre vás tip. Poslal nám 
ho Marcel Šuštiak, ktorý na tento netradičný darček 
narazil na internete. Hoci ho už zrejme pod tohtoroč-
ný stromček kúpiť nestihnete, nič to. Veď obdarúvať sa 
predsa môžeme kedykoľvek, nielen na Vianoce.
Nemecká spoločnosť na výrobu stavebníc modelov 
ponúka produkt: Brennendes Finanzamt – Horiaci 
finančný úrad. Model obsahuje taktiež dymový ge-
nerátor (16 V, AC) a červenú žiarovku (16 V, AC). Roz-
mer: 195 x 133 x 185 mm.

-red-

Darček z rec esie
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Program FISCALIS 2013, ktorého hlavným cieľom je podporiť riadne fungova-
nie daňových systémov na vnútornom trhu prostredníctvom spolupráce účast-
níckych krajín programu, už hádam nikomu netreba predstavovať. V oblasti 
spotrebných daní má zadefinované špecifické ciele, pričom najčastejšie využí-
vanou aktivitou sú pracovné návštevy určené úradníkom daňových a colných 
správ. V druhom polroku 2010 sa na nich zúčastnili aj slovenskí colníci, ktorí sa 
oboznámili s fungovaním českej, holandskej i španielskej colnej správy.

Najprv my do Česka...
V septembri sa rozhodli zberať skúsenosti v Česku hneď štyria slovenskí col-

níci. Z prešovského col-
ného úradu si to k nášmu 
západnému susedovi na-
mierili Ing. Igor Vojtaššák, 
Mgr. Stanislav Jurko a Ján 
Kovács. Z trnavského úra-
du sa k nim pripojil Ing. 
Pavol Petrovský. Program, 
ktorý im českí kolegovia 
zabezpečili, prebiehal na 
Generálnom riaditeľstve 
ciel v Prahe, na vybraných 
colných úradoch, vo vy-
braných daňových subjek-
toch a v colno-technickom 
laboratóriu (CTL). Jeho 
cieľom bolo prezentovať 
účastníkom programu 
správu spotrebných daní 

v Českej republike, oboznámiť ich s organizačnou štruktúrou správcu dane 
a s legislatívou v oblasti spotrebných daní v ČR.

Organizačná štruktúra sa podobá našej
Svoj bohatý program odštartovali Slováci priamo na Generálnom riaditeľstve 
ciel v Prahe, kde ich privítala zástupkyňa riaditeľa odboru spotrebných daní 
Ing. Naděžda Slavíková. Dozvedeli sa tam, že Colnú správu ČR tvorí Generálne 
riaditeľstvo ciel, ktoré je správnym úradom pre oblasť colníctva s celoštátnou 
pôsobnosťou a riadi osem colných riaditeľstiev. Tie sa nachádzajú v Prahe, Ústí 
nad Labem, Hradci Králové, Ostrave, Olomouci, Brne, Českých Budějoviciach 
a v Plzni. Colné riaditeľstvá sú správnymi úradmi pre oblasť colníctva a vo svo-
jich obvodoch riadia 54 colných úradov. Colná správa ČR je rovnako ako aj slo-
venská colná správa podriadená rezortu financií.

Turné po českých colných úradoch a daňových skladoch
V rámci päťdňového programu stihli Slováci navštíviť dva colné úrady, jednu 
pobočku a tri daňové sklady. Na záver si nechali návštevu CTL na Generálnom 
riaditeľstve ciel v Prahe. Prvým colným úradom, na ktorý zavítali, bol CÚ Měl-
ník. Tamojší kolegovia pre nich pripravili ukážku systému prepráv v pozastavení 
dane (EMCS) a zaviedli ich aj do daňového skladu Čepro, a. s. Predmetná spoloč-
nosť prevádzkuje daňové sklady štátnych hmotných rezerv minerálnych olejov 
po celom území ČR, ktoré sú spojené produktovodom. Tento prevádzkovateľ 
daňového skladu často spolupracuje s českou colnou správou, napr. pri usklad-
ňovaní zabezpečených minerálnych olejov. Vykonáva aj príslušné laboratórne 
analýzy týchto minerálnych olejov, nakoľko disponuje vlastným laboratóriom, 
ktoré sa v čase slovenskej návštevy pripravovalo na akreditáciu. Na ďalší deň 
sa Slováci presunuli na CÚ Jindřichův Hradec, kde sa oboznámili s obehom 
kontrolných pások na označovanie spotrebiteľského balenia liehu (v ČR sa na 
rozdiel od SR používa termín „kontrolná páska“). Získané informácie si mohli 
hneď overiť v daňovom sklade Fruko-Schulz s. r. o., ktorý sa môže pochváliť uni-
kátnym prvenstvom. Tento daňový sklad na lieh totiž vlastní aj čerpaciu stanicu 
na pohonné látky. To však samo osebe nie je až také zvláštne, kým nezistíte, že 
sa tam okrem klasických pohonných hmôt „tankuje“ aj rum. Túto špeciálnu po-
nuku má uvedenú aj na informačnej tabuli. Ako to vôbec funguje? Jednoducho. 
Vedľa čerpacej stanice sa nachádza daňový sklad – výrobňa liehovín, ktorá spo-
jila zásobnú nádrž Tuzemáku v daňovom sklade s certifikovaným odmerným 

valcom na čerpacej stanici, ktorej časť je tiež daňovým skladom. Samozrejme, 
všetky spoje a certifikovaný valec sú opatrené colnou uzáverou. Pracovníčka 
čerpacej stanice načapuje zákazníkovi požadované množstvo Tuzemáku do ná-
doby, ktorú je možné si priniesť alebo zakúpiť priamo v predajni (0,5 l alebo 5 l), 
a cez jej uzáver pomocou špeciálneho roztaveného lepidla prelepí kontrolnú 
pásku. Táto unikátnosť je možná aj vďaka tomu, že v ČR nie je stála prítomnosť 
správcu dane pri príjme a výdaji liehu a pri označovaní SBL kontrolnou páskou. 
A tak sa českí štamgasti môžu veselo držať známeho českého sloganu „Rum pil 
Hašek, rum pil Švejk, rum má sílu jako bejk, najdeš-li doma korunu, vraž ji hned 
do rumu!“

Kontrolné pásky a tabakové nálepky vyrába štátna tlačiareň
Ale vráťme sa späť do reality. Po tomto príjemnom spestrení čakali už na Slo-
vákov kolegovia z Pobočky colného úradu (PCÚ) Kutná Hora, kam sa Slováci 
presunuli vo štvrtý deň svojho pobytu. Perfektne pripravená praktická ukážka 
distribúcie tabakových nálepiek na označovanie tabakových výrobkov a náv-
števa daňového skladu na výrobu tabakových výrobkov Philip Morris ČR, a. s. 
zanechala v Slovákoch hlboký dojem. Okrem toho sa tam tiež dozvedeli, že v ČR 
tlačí kontrolné pásky na označovanie SBL a tabakové nálepky na označovanie 
všetkých tabakových výrobkov len jedna, a to štátna tlačiareň. Nákup tabako-
vých nálepiek v tlačiarni, ich prepravu z tlačiarne k poverenému colnému úradu 
a ich odber na daňovom území ČR výrobcom alebo dovozcom tabakových vý-
robkov zabezpečuje poverený colný úrad, ktorým je CÚ Kolín, a to prostredníc-
tvom PCÚ Kutná Hora. Objednávka tabakových nálepiek plní funkciu daňového 
priznania. Daň je zaplatená použitím tabakovej nálepky, pričom pod použitím 
tabakovej nálepky sa rozumie jej umiestnenie na jednotkovom obale.

CTL v každom kraji
Slováci svoj nabitý program začali aj ukončili v Prahe, kde sa v závere dozve-
deli, že česká colná správa, okrem CTL patriaceho pod Generálne riaditeľstvo 
ciel v Prahe, vlastní aj oblastné colno-technické laboratóriá. Tie sa nachádza-
jú v Plzni, Brne, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Olomouci, Ostrave a Českých 
Budějoviciach. Tieto laboratóriá aktívne spolupracujú s miestnymi výskumnými 
ústavmi a sú schopné samostatne analyzovať až 80 % všetkých dodávaných 
vzoriek. Rozbory, na ktoré ich vybavenie nestačí, sa vykonávajú v CTL v Prahe, 
kde sa realizujú aj všetky analýzy v prípade odvolacích konaní. Zastrešujúcim 
orgánom tohto celého laboratórneho systému je oddelenie riadenia colno-
technických laboratórií, ktoré je súčasťou Generálneho riaditeľstva ciel a ktoré 
odborne, metodicky, technicky a organizačne riadi jednotlivé oblastné labora-
tóriá.

... na oplátku Česi k nám
V októbri sa roly vymenili, a tak tí, ktorí počúvali, boli tentoraz Česi. Z CÚ Ná-
chod si to vlastnou autodopravou až na východ Slovenska namierili Ing. Jiří 
Vít a Oldřich Starý. Na pôde CÚ Prešov ich privítal riaditeľ CÚ Prešov Ing. Bc. 
Ľubomír Medvec. Následne sa im 
venovali kolegyne z oddelenia 
spotrebných daní, s ktorými hneď 
našli spoločnú reč. Prešovčanky im 
totiž program „ušili na mieru“, a tak 
získavanie poznatkov a skúseností 
z oblasti používania denaturač-
ných prostriedkov, oboznámenie 
sa s pracovnými metódami a po-
stupmi v oblasti prepravy vybra-
ných výrobkov po spustení apliká-
cie EMCS a porovnanie postupov 
pri vykonávaní daňových kontrol 
sa mohlo začať. Prvý deň, s ohľa-
dom na únavu z cestovania, iba 
pozvoľna. Oboznámili sa s organi-
začnou štruktúrou slovenskej col-
nej správy a s činnosťou CÚ Prešov 
a deň ukončili prehliadkou histo-
rickej časti mesta Prešov. V utorok 

Slovenskí colníci spoznávali európske colné správy
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ich však už čakal nabitý program, ktorý sa začal prezentáciou postupu pri výko-
ne daňových kontrol v zmysle legislatívy SR a pokračoval vzájomnou výmenou 
skúseností a porovnaním postupov pri preprave tovarov po spustení systému 
EMCS. Poobede ich čakala návšteva u nezabudnuteľného pána Lechmana, ma-
jiteľa pestovateľskej pálenice v Giraltovciach a zároveň zakladateľa združenia 
pestovateľských páleníc na Slovensku, ktorý takto privítal už tretiu zahraničnú 
delegáciu colníkov. Streda bola venovaná denaturácii. Najprv slovne, neskôr 
prakticky. Prešovčanky zaviedli hostí do daňového skladu na výrobu liehu Pre-
lika, a. s., kde sa stali priamymi účastníkmi procesu denaturácie liehu octom. 
Vo štvrtok už kolegov Čechov hostil popradský región. Vedúca PCÚ Poprad ich 
oboznámila s činnosťou pobočky a jej zástupca zaviedol českých kolegov do 
pestovateľskej pálenice v Hranovnici. Bonusom tejto návštevy bola prehliad-
ka zverinca miestneho poľovníckeho združenia, v ktorej mali možnosť vidieť 
muflóny, jelenice, srny a dokonca aj divé svine s prasiatkami priamo pri kŕme-
ní. Majiteľ pálenice je totiž aj vášnivým poľovníkom, a tak sa im predviedol aj 
z tejto stránky. Posledný deň svojho pobytu strávili opäť v Poprade. Oddelenie 
ELO, patriace pod odbor spotrebných daní CR SR, ich oboznámilo s pracovnými 
metódami a postupmi v oblasti systémov pre správu spotrebných daní – SEED, 
SEED v Európe, EWSE, MVS a EMCS –  v súvislosti so znížením rizika daňových 
únikov počas prepravy vybraných výrobkov medzi členskými štátmi EÚ.

Holandsko nielen ako krajina tulipánov
Krajinu tulipánov a veterných mlynov si ako cieľ svojej cesty vybrali v rámci 

FISCALIS-u už ostrieľané cesto-
vateľky Ing. Zuzana Sedlačková 
a Ing. Andrea Prokopovičová 
z CÚ Prešov. Účelom ich pracov-
nej návštevy bolo oboznámiť 
sa s legislatívou a organizáciou 
správy spotrebných daní hosti-
teľskej krajiny, ako aj s uplatňo-
vanými postupmi a kontrolami 
pri správe spotrebných daní. 
Program FISCALIS prebiehal 
v administratívnych priesto-
roch centrály holandskej col-
nej správy a CÚ Reeweg a bol 

vykonávaný formou prednášok s následnou diskusiou. Nechýbala ani exkurzia 
u prevádzkovateľa daňového skladu na lieh Nolet Distillery, Schiedam.

Mierne odlišnosti v organizačnej štruktúre
Na čele holandskej colnej a daňovej správy je generálne riaditeľstvo, ktorého 
nadriadeným orgánom je, podobne ako u nás, ministerstvo financií. Colné úze-
mie je rozdelené do deviatich regiónov s jedným národným úradom (Centrálny 
úrad v Rotterdame) a deviatimi regionálnymi úradmi. Špeciálnymi jednotkami 
sú dve centrá colnej kontroly a administratívna jednotka spotrebných daní, 
zabezpečujúca centrálny príjem daňových priznaní. Holandská colná správa 
je procesne orientovanou organizáciou, kladúcou dôraz na risk manažment 
a klientsky prístup k daňovým subjektom. Svoju budúcnosť vidí v certifikovaní 
klientov (daňových subjektov), tzn. v zmene prístupu od podozrenia k dôvere.

Spotrebné dane po holandsky
Holandská colná správa vyberá okrem spotrebných daní aj tzv. spotrebiteľské 
dane (z nealkoholických nápojov a žuvacieho a šnupavého tabaku). Kontrolné 
známky používa len na označenie tabakových výrobkov, SBL sa kontrolnými 
známkami neoznačujú. Podobne ako v Česku aj v Holandsku tlačí kontrolné 
známky len jedna tlačiareň, nejde však o štátnu, ale o súkromnú spoločnosť, 
ktorá tlačí aj bankovky a ceniny. Tender na výber tlačiarne kontrolných známok 
sa koná každé tri až štyri roky. Výrobcovia tabakových výrobkov si objednáva-
jú kontrolné známky osem týždňov vopred u bezpečnostnej spoločnosti G4S 
prostredníctvom správcu dane. Bezpečnostná spoločnosť následne zadáva prí-
kaz na tlač kontrolných známok tlačiarni. Daňová povinnosť vzniká výrobcom 
tabakových výrobkov momentom uvedenia výrobkov do daňového voľného 
obehu a daňové priznanie sa predkladá raz za tri mesiace.

Novátorský prístup zabodoval
Slovenky v Holandsku najviac zaujal nový, tzv. horizontálny prístup v kontrolnej 
činnosti správcu dane. Tento systémovo zameraný prístup pri správe spotreb-

ných daní je založený na vzájomnej dôvere a porozumení medzi správcom dane 
a klientom (daňovým subjektom), ako aj na transparentnosti, internej kontrole, 
partnerstve a zhode. Spoločnosť je považovaná za klienta colnej správy (klient 
= pozitívne označenie, daňový subjekt = negatívne označenie). Porozumenie 
a partnerstvo medzi klientom a správcom dane vychádza z rovnakých záujmov 
oboch strán, to znamená správne fungovanie klienta bez „prekvapení“, stála in-
formovanosť o tom, čo sa u neho deje, minimalizácia strát. Na rozdiel od verti-
kálneho prístupu (stop – kontrola) colná správa pri uplatňovaní horizontálneho 
prístupu nahrádza kontrolu monitorovaním, pričom monitoruje systém a nie 
operáciu za operáciou. Základom je preverenie bezpečnosti, spoľahlivosti a za-
budovaných kontrolných mechanizmov vnútorného systému klienta. Ak má 
klient dobrú internú kontrolu, správca dane sa na ňu môže spoľahnúť a vyhnúť 
sa tak vykonávaniu duplicitných kontrol. Systémovo zameraný prístup sa uplat-
ňuje u vybraných subjektov holandskej colnej a daňovej správy a okrem iných 
výhod pre ne prináša aj možnosť zníženia zábezpeky na spotrebnú daň až na 
5 % z požadovanej výšky zábezpeky (maximálna výška zábezpeky v Holandsku 
predstavuje deväť miliónov eur).

Španielske kráľovstvo očami žilinského kolegu
Spojiť príjemné s užitočným sa rozhodol Mgr. Rastislav Majerík z CÚ Žilina, 
ktorý sa napriek pokročilej jeseni vybral do slnečného Španielska. Cieľom jeho 
cesty však nebolo chytanie bronzu na južanských plážach či obzeranie tamoj-
ších „señoritas“. Jeho cesta mala prozaickejší zmysel, ktorým bolo porovnanie 
španielskeho systému správy daní s národnou legislatívou. Súčasťou programu 
bola aj návšteva regionálnej daňovej agentúry pre úrad Aragón v Zaragoze a re-
gionálneho úradu v Zaragoze.

Odlišnosti v španielskej colnej správe
V Španielsku správu všetkých ciel a daní vykonáva daňová agentúra (Agencia 
Tributaria), ktorá má medzi orgánmi verejnej správy osobitné postavenie. Jej 
zamestnanci nemajú štatút ozbrojeného zboru, ale postavenie pracovníkov vo 
verejnom záujme. Okrem tzv. harmonizovaných daní sa v Španielsku uplatňuje 
aj neharmonizovaná spotrebná daň, ktorou je daň z predaja uhľovodíkov. Výnos 
z tejto dane sa použí-
va na účely znižovania 
intenzity znečistenia 
životného prostredia. 
Daňové kontroly majú 
formu daňového au-
ditu a ďalším nástro-
jom pri správe spot-
rebných daní je tzv. 
intervenčná kontrola. 
Systém kontrol nemá 
charakter periodických kontrol ako u nás, napr. pri daňových skladoch a užíva-
teľských podnikoch. Významnú úlohu tu zohráva plánovanie kontrol. Tematické 
zameranie kontrol je každoročne zverejňované daňovou agentúrou na intrane-
te. Subjekty, ktoré sú v zdaňovacích obdobiach kontrolované, sú vyberané na 
základe analýzy rizika.

Dôraz sa kladie aj na programové vybavenie
Informačné technológie majú v Španielsku jednu z najvyšších priorít. Španiel-
ska daňová agentúra disponuje excelentným programovým vybavením, ktoré 
značne zefektívňuje správu ciel a daní a na druhej strane uľahčuje komunikáciu 
s daňovými subjektmi. Všetok softvér, ktorý má daňová agentúra k dispozícii, je 
vytvorený vlastnými zamestnancami IT oddelenia.

Daňové podvody neobchádzajú ani Španielsko
V oblasti správy spotrebných daní a boja proti daňovým podvodom sa Špa-
nielsko stretáva s podobnými problémami ako Slovensko. Medzi najzávažnej-
šie patria zneužívanie systému pozastavenia dane, odfarbovanie označeného 
plynového oleja, odstraňovanie denaturačných činidiel z denaturovaného liehu 
a zneužívanie biogénnych látok. Zvlášť sofistikovaný spôsob používajú pod-
vodníci pri tzv. prepieraní označeného plynového oleja. Pridajú k nemu kyse-
linu sírovú, močovú, octovú a hydroxid vápenatý a 30 minút miešajú. Po tomto 
premiešaní je zmes prefiltrovaná a marker odstránený.

mjr. Ing. Renáta Kravcová
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Colné úrady vykonávajú množ-
stvo činností, ktoré im vyplývajú 
zo zákona. Colníci, aj z pozície 
správcu dane, majú tiež na staros-
ti likvidáciu tovaru, ktorý v zmys-
le colných a daňových predpisov 
prepadol v prospech štátu. Sa-
motnému úkonu likvidovania to-
varu však predchádza množstvo 
nevyhnutných činností, ktoré 
musia colníci zrealizovať. Akých, 
to sa už dozviete v nasledovnom 
článku.

Na počiatku je vždy tovar
Všetko sa začína zaistením alebo 
zabezpečením tovaru. Colný úrad 
následne vykoná úkony spojené 
s jeho uskladňovaním v sklade col-
ného úradu vrátane konaní, počas 
ktorých sa potvrdia alebo nepotvr-
dia dôvody vedúce k jeho zaiste-
niu, zabezpečeniu alebo použitiu 
predbežného opatrenia. Colný 
úrad potom vypočíta dovoznú platbu alebo určí daňovú povinnosť, prípadne 
rozhodne o uložení sankcie. Vymeria tiež náklady za skladovanie tovaru. Až 
tovar, ktorý sa stal majetkom štátu nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia 
o prepadnutí tovaru v prospech štátu, môže colný úrad zničiť alebo realizovať 
iným spôsobom (napr. vykonať dražby, humanitárnu pomoc, odpredaj a pod.). 
Pravidlá likvidácie tovaru, ktorý prepadol v prospech štátu podľa daňových zá-
konov, bližšie určuje Ustanovenie § 14a ods. 11 zákona č. 511/1992 Zb. o správe 
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 
neskorších predpisov. Správcovi dane (colnému úradu) ukladá povinnosť určiť 
spôsob zničenia prepadnutého tovaru alebo veci (majetku štátu), ktoré nemož-
no predať. Úrad musí následne vymenovať komisiu, ktorá bude na likvidáciu 
dozerať. Ustanovenie myslí aj na náklady spojené so skladovaním a zničením 
prepadnutého tovaru. Uhrádza ich fyzická alebo právnická osoba, ktorá pre-
padnutý tovar alebo vec predávala, prepravovala alebo skladovala. Komisia 
spíše na záver zápisnicu o zničení tovaru, ktorej kópiu pošle do pätnástich dní 
daňovému riaditeľstvu.

Prepadnuté výrobky končia v čističkách a spaľovniach
Spôsob likvidácie prepadnutého tovaru závisí od viacerých faktorov. Colné 
úrady berú do úvahy samotnú povahu tovaru, jeho vlastnosti a množstvo, 

hospodárnosť samotnej likvidácie a taktiež jej environmentálny aspekt. Tovar 
v kvapalnom skupenstve (lieh, destiláty atď.) sa zvyčajne likviduje vyliatím do 
čističky odpadových vôd. Zvykne sa zmiešať sa s drevenými pilinami, ktoré sú 
ako odpadová surovina. Obaly (či už sklenené alebo plastové) sa po likvidácii 
buď vrátia tomu, komu bol tovar zaistený či zabezpečený, alebo podľa rozhod-
nutia súdu putujú do zberne druhotných surovín. Tovar pevného skupenstva 
(hlavne cigarety, textil, obuv atď.) obvykle končí v spaľovni. Výnimku v rámci 
likvidácie majú predmety z drahých kovov, ktoré musia colníci odovzdať Punco-
vému úradu SR. Dopravu tovaru určeného na likvidáciu si colné úrady väčšinou 
zabezpečujú vo vlastnej réžii. Výnimkou je likvidácia tovaru živočíšneho pôvo-
du, ktorý na miesto určenia prepravuje kafilériové auto (prostriedok určený na 
zvoz uhynutých zvierat a tovaru živočíšneho pôvodu). Nakoľko je tovar živočíš-
neho pôvodu skladovaný v chladiacich zariadeniach (chladničky a mrazničky), 
tento sa nerozbaľuje, ale priamo nakladá do určeného auta. Likvidácia všetkých 
druhov tovaru je však zdokumentovaná, a to prostredníctvom videozáznamu 
či fotografií.

Cena je na prvom mieste
Spoločnosti, v ktorých dochádza k likvidácii prepadnutého tovaru, si colné úrady 
vyberajú samy. Rozhodujúcim kritériom je pritom najnižšia cenová ponuka, aby 

boli náklady spojené s likvidáciou čo najmen-
šie. CÚ Bratislava likviduje komodity najčas-
tejšie v spaľovni OLO, Ecorec Pezinok a ASA 
Zohor. Všetko sa odvíja od charakteru tovaru, 
už ho napríklad likvidovali aj v zlievarni a že-
leziarňach. CÚ Michalovce spolupracuje so 
spaľovňou v obci Kokšov-Bakša a okolitými 
čističkami vôd. V rámci likvidácie pohonných 
hmôt už oslovil aj Ozbrojené sily SR, ktoré ich 
po zhodnotení kvality prevzali do svojej sprá-
vy. CÚ Trenčín spolupracuje s Trenčianskou 
vodohospodárskou spoločnosťou. Dlhoročné 
skúsenosti má aj s Považskou cementárňou 
v Ladcoch, ktorá mu tovar likviduje bezplat-
ne. Okrem ekonomického hľadiska tak spĺňa 
aj to environmentálne. Spoločnosť má totiž 
platné povolenie ministerstva životného 
prostredia na spaľovanie odpadov. CÚ Nitra 
tovar likviduje v spoločnostiach Duslo Šaľa, 
Fecupral Prešov a Sentex.

Likvidácia tovaru v správe majetku štátu
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Problémy robia plné sklady
a špecifické komodity
Colné úrady sa pri likvidácii tovaru občas 
stretávajú aj s ťažkosťami. CÚ Michalovce 
im čelil počas letných mesiacov, keď evi-
doval problémy so skladovaním tovaru 
živočíšneho pôvodu v priestoroch hranič-
ných pobočiek colného úradu. V tomto 
roku preto zaobstaral mraziace boxy, čím 
sa zvýšila kapacita skladovania z pôvod-
ných 1 200 litrov na 2 700 litrov. Tovar 
živočíšneho pôvodu robil východniarom 
problémy aj v minulosti. Súviseli s jeho 
rozbaľovaním, nakoľko to musela vyko-
návať likvidačná komisia. V súčasnosti je 
v službe likvidačnej spoločnosti zahrnuté 
aj rozbaľovanie výrobkov. Pri rozbaľovaní 
takéhoto druhu výrobkov totiž môže dôjsť 
k možnému šíreniu nákazy. Trenčiansky 
colný úrad sa v praxi stretol s obmedze-
niami pri likvidácii tovaru v kvapalnom 
skupenstve. Háčik bol prozaický – čistička 
odpadových vôd totiž môže počas jednej 
likvidácie zničiť maximálne 1 000 litrov lie-
hu, v opačnom prípade hrozí preťaženie 
biologického stupňa čističky. Likvidáciu 
si preto Trenčania musia vždy proporčne 
rozložiť. CÚ Nitra vidí ako problematické likvidovanie niektorých zariadení, na-
príklad elektronických súčiastok PC. Tie totiž neraz obsahujú kombináciu kovov 
a umelej hmoty, prípadne môžu obsahovať nebezpečné chemikálie. CÚ Brati-
slava robí vrásky nedostatok prostriedkov na likvidáciu tovaru, ktorý má v sprá-
ve majetku štátu. Výsledkom je plný sklad colného úradu.
Ojedinele sa vyskytujú aj položky, ktorých likvidácia je špecifická a finančne ná-
ročná. Je problematické nájsť certifikovanú právnickú osobu oprávnenú na ich 
likvidáciu (napr. airsoftové zbrane, ktoré sa skladajú z plastov, akumulátorov, 
zväzkov káblov, kovov). Podobne ako v prípade nitrianskeho colného úradu ide 
o komodity, ktoré sa nedajú zlikvidovať súčasne a musia sa najskôr rozobrať. 
Likvidáciu colným úradom neraz skomplikujú aj technické problémy zo stra-
ny vybraných spoločností (čističiek a spaľovní). To sa však, našťastie, stáva len 
zriedka.

Zlodejovi zachutili „štátne“ cigarety
Colné úrady sa počas likvidácie stretli aj s kurióznymi situáciami. Člen likvidačnej 
komisie z CÚ Michalovce počas jedného pálenia cigariet spozoroval neobvyklý 
pohyb na nakladacej ploche pri otvore lievika. Colník po príchode na miesto 
videl rozsypané kartóny cigariet na viacerých miestach pri nakladacej ploche. 
Ihneď to nahlásil zodpovednému pracovníkovi spaľovne, ktorý vykonával komi-

sionálny dohľad nad pálením cigariet. Okamžite prehľadali priestory spaľovne 
a narazili na zamestnanca, ktorý sa počas prehliadky jednotlivých miestností 
márne pokúšal násilím dostať na toaletu pre ženy v blízkosti kabíny žeriavu. 
Nepodarilo sa ho hneď dolapiť. Zanechal však po sebe stopy vedúce k mies-
tam, v ktorých bolo poukrývaných približne 900 kartónov cigariet určených na 
likvidáciu. Vedenie spoločnosti prevádzkujúce spaľovňu cigariet vyvodilo voči 
tomuto zlodejovi patričné personálne opatrenia.

Pre ilustráciu
Niektoré colné úrady nám poskytli aj konkrétne čísla, svedčiace o množstve 
zlikvidovaného tovaru v ich pôsobnosti.
CÚ Michalovce: V roku 2009 likvidovali na úrade cigarety deväťkrát. V spaľovni 
skončilo 4 562 270 kusov neoznačených cigariet, lieh bol likvidovaný štyrikrát 
v množstve 24 649 litrov, zrealizovalo sa ničenie 4 480 litrov nafty a benzínu, 
dvoch ton textilu a 6 028 kg výrobkov živočíšneho pôvodu. V prvom polroku 
2010 sa spálilo 4 532 160 cigariet (päť ton), zlikvidovalo sa 4 000 litrov liehu, 
4 048 kg produktu živočíšneho pôvodu a zrealizovalo sa ničenie 17 201 litrov 
nafty a benzínu.
CÚ Trnava: V roku 2009 a prvom polroku 2010 zlikvidoval 2 658 spotrebiteľ-
ských balení liehu, 61 litrov piva, 4 946 560 kusov cigariet, 3 566 textilných vý-

robkov, 70 400 kg textilnej priadze.
CÚ Košice: V roku 2009 bolo vykonaných 47 likvidácií, kde bolo 
zničených 6 017 622 cigariet, 89 155 kontrolných známok, 15 140 
litrov liehu a ostatného tovaru (textil, potraviny, drogistický tovar). 
Celkovo bolo zlikvidovaných 16 200 kg uvedeného tovaru. V roku 
2010 bolo doposiaľ vykonaných 25 likvidácií, v rámci ktorých 
bolo zničených 2 025 818 cigariet, 837 221 kontrolných známok, 
8 538,727 litra liehu, 4 914,55 litra minerálneho oleja, 16,275 kg 
tabaku, 10 780 kg chlórovaného parafínu a ostatného tovaru (tex-
tilu a hmotného majetku CÚ Košice). Celkovo bolo zlikvidovaných 
vyše 20 000 kg uvádzaného tovaru.
CÚ Prešov: V roku 2009 bolo zlikvidovaných 456 399 cigariet, 
167,35 kg tabaku, 2 887 litrov liehu, 1 857 kusov textilu a 692,34 
litra nafty. V roku 2010 bolo zatiaľ zlikvidovaných 42 180 kusov 
cigariet a 2 560 litrov liehu.

-ds-

Poznámka: Za spoluprácu ďakujeme všetkým colným úradom, ktoré 
na našu výzvu zareagovali, poslali nám svoje príspevky a ilustračný 
materiál.
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História colníctva z nášho územia, pokrývajúceho stredoeurópsky región 
(resp. bývalé česko-slovenské colné územie),  je naozaj bohatá. Svedčí o tom 
aj skutočnosť, že jednou z prvých špecializovaných máp, ktoré boli vytvorené, 
je práve mapa colných staníc a zemských ciest Českého kráľovstva z roku 1676. 
V roku 1680 bola českou komorou predložená cisárovi Leopoldovi I. pri jeho 
návšteve Prahy.
Mape predchádzali štyri roky v teréne
Spomínaná mapa sa na verejnosť dostala až neskôr, v 20. rokoch 20. storočia, keď 
ju náhodne objavil Dr. František Roubík v dolnej krypte Kostola sv. Mikuláša na 
Malej Strane v Prahe. Mapu colných staníc a zemských ciest Českého kráľovstva 
spracoval a nakreslil Jan Stich, pisár pražských colných komisárov v roku 1676. 
Spracoval ju až po štyroch rokoch, počas ktorých prešiel v rámci plnenia povin-
ností celé české pohraničie celkovo štyrikrát. Stichovi sa takto ako prvému v his-
tórii podarilo zmapovať aj tie colné stanice a pobočky colných staníc, ktoré boli 
zriaďované v najodľahlejších miestach krajiny. Vytvoril tak unikátne dielo. Jeho 
mapa je totiž jedna z prvých tematických máp. Pomáha nám nielen zachovať, ale 
vďaka podkladom Dr. Františka Roubíka, spracovaným v roku 1933 z archívneho 
fondu českej komory (hlavne pod sig. Z 1/n. m.), nám aj umožňuje opísať štruktú-
ru a dôležitosť colného systému stredoeurópskeho regiónu.
Bez znalosti nemčiny by ste ju neprečítali
Rozmer mapového listu je 121 x 105 cm. V pravej dolnej časti je ozdobený českým 
levom a korunou. Mapové značky sú rozdelené na štyri typy podľa rôznych dru-
hov colných staníc. Na okrajoch je mapa označená míľovou sieťou od 1 – 42 po 
dĺžke a od 1 – 37 po šírke (české míle) a jej mierka predstavuje 1 : 255 000. Mapa 
tým bola rozdelená na štvorce, z ktorých každý predstavoval dĺžku jednej míle, 
čo uľahčovalo orientáciu a výpočet vzdialenosti, hlavne pre potreby vojenských 
pochodov a poštovného, ako aj obchodných ciest. Nachádza sa na nej niekoľ-
ko zvláštnych rukopisných prídavkov, ako sú zrúcaniny, sakrálne objekty a pod. 
Názvoslovie mapy je výhradne v nemčine, asi preto, že nebola určená pre verej-
nosť, ale len pre úradnú potrebu (tým pádom predstavovala úradné tajomstvo). 
V tej dobe prináležal dozor nad colnou administratívou v krajine nemeckej expe-
dícii českej komory, v ktorej bola úradným jazykom nemčina. Mapa mala slúžiť 
pre lepší prehľad colnej správy a pre colných komisárov, ktorí každoročne obchá-
dzali všetky colné stanice v krajine.
Ide do podrobností
Na mape nájdete hranice krajiny, vodné toky, v pohraničnom pásme, menšie 
aj hlavné cesty, ktoré sú vyznačené až po Prahu. Zvláštnymi pečiatkami sú vo 
vnútrozemí vytlačené rôzne topografické značky. Tri druhy sú použité pre lesy 
ihličnaté a dva pre lesy listnaté. Celkovo ôsmimi druhmi značiek sú znázornené 
kráľovské aj panské mestá, mestá a mestečká ležiace mimo hranice krajiny, ban-
ské mestá, kláštory a zámky. Ôsmimi druhmi značiek, ktoré Stich kombinoval, boli 
vyznačené aj výškové body v teréne.
V porovnaní s ostatnými vynikala
Stichova colná mapa má v porovnaní so svojimi predchodkyňami najpodrobnej-
šie a najpresnejšie rozpísanú vodnú sieť, hlavne v oblastiach okolo hraníc. Posky-
tuje aj cenné informácie o tom, ako obyvatelia postupne prerieďovali dovtedy 
hustý a nepreniknuteľný les. Išlo hlavne o pás lesa okolo južnej hranice cez se-
vernú hranicu až po rieku Labe. To si kvôli potrebe pokrytia výberu cla na nových 
obchodných cestách vyžadovalo zhusťovanie siete colných staníc. Tieto však boli 
v prevádzke len do roku 1747. Pohraničné mýto bolo totiž pri dovoze z dedičných 
rakúskych krajín zrušené patentom z 11.9.1747.
Odhaľuje vtedajší colný systém
Táto colná mapa nám spolu s archívnym fondom českej komory poskytuje aj cen-
né informácie o fungovaní vtedajšieho colného systému. České kráľovstvo bolo 
rozdelené na 10 colných obvodov. V tej dobe boli colnice aj na moravsko-českej 
hranici. Colné obvody boli presne vymedzené len na hranici. Vo vnútrozemí ne-
bola ich hranica presne stanovená a kontrola sa mohla podľa potreby vykonávať 
aj hlbšie v území susedného obvodu. Hlavným dozorným orgánom v každom 

z týchto obvodov bol „colný pojazdný“ (Granitz – Zoll – Bereiter), ktorý kontrolo-
val činnosť colných staníc vo svojom obvode a bol prostredníkom pri komunikácii 
s českou komorou. Ich sídlom boli mestá podľa názvu colného obvodu. Na teraj-
šie pomery by sa to dalo prirovnať k riaditeľovi colného úradu, resp. riaditeľovi 
Colného riaditeľstva v terajšej Colnej správe Českej republiky.
Colný personál bol skutočne rôznorodý
Cesty, ktoré viedli colným obvodom do vnútrozemia, boli pod dohľadom siete 
colných staníc rôznych stupňov, a to podľa ich obchodnej vyťaženosti. V prípade 
významných a frekventovaných ciest boli aj vo vnútrozemí zriadené stále colné 
stanice. Pôsobili na nich spravidla dvaja colní úradníci. Išlo o colného výbercu, kto-
rý vyberal colné poplatky predpísané colnou tarifou, a o colného účtovníka, ktorý 
mal za úlohu viesť účty o vybraných prostriedkoch. Na menších staniciach boli tie-
to funkcie kumulované. V prípade menej významných pohraničných ciest, kde sa 
väčšinou obchodníci snažili tovar len prepašovať, boli zriaďované pobočky colných 
staníc, spravované filiálnymi colnými výbercami. Blízko hraníc pôsobili aj vyberači 
lístkov, ktorí kontrolovali tovar vyvážaný z krajiny a odoberali obchodníkom col-
né potvrdenia (polety). Tie im boli vydané najbližším colným úradom ako doklad 
o riadnom vyclení tovaru. Odhaľovaniu nedovolených a novozriaďovaných ciest 
a chodníkov, cez ktoré bolo možné pašovať tovar, sa venovali colní peší dozorcovia 
a colní jazdní dozorcovia. Neustále prechádzali krajinou v pohraničí a u obchodní-
kov, ktorých stretli, kontrolovali, či môžu predložiť dokumenty o splnení colnej po-
vinnosti. V mestských bránach pôsobili colní zriadenci ako „dozorcovia v bránach“ či 
„vrátnici“ spolu s podriadenými zriadencami (thorknechte). K colnému personálu sa 
tiež radili aj špeciálni dozorcovia na dôležitých mostoch (brückewarter), na cestách 
mýtni dozorcovia, ktorým pomáhali „skladači“. „Cestári“ boli síce tiež zaradení k col-
nému personálu, ale zároveň sa starali o údržbu ciest a komunikácií.
Colní zriadenci zarábali priamo úmerne s vybraným clom
Clo sa platilo za tovar vyvážaný z krajiny. Za tovar dovážaný sa platil „ungelt“. Ich výš-
ku určoval kráľovský colný mandát. V prípade prevozu tovaru cez krajinu sa platilo 
clo a ungelt v polovičnej výške. V 25 českých kráľovských a dedičných („věnných“) 
mestách vyberali ungelt kráľovskí richtári. Plat colných zriadencov bol odstupňova-
ný podľa výnosu vybraného cla nasledovne: colný výberca dostával 7 % a účtovník 
5 % z vybraných peňazí. V roku 1669 bolo v Čechách 145 stálych colných a ungelt-
ných staníc a 13 pobočiek colných staníc. Finančnú kontrolu colných staníc vykoná-
vala už spomínaná nemecká expedícia českej komory. Ungeltné účty z kráľovských 
miest boli revidované v učtárni českej expedičnej komory a odvádzané českej 
komore. Aby mohli colní zriadenci vykonávať svoju činnosť, museli vopred zložiť 
podľa veľkosti colnej stanice predpísanú kauciu. Vďaka úradnej správe colných ko-
misárov F. A. Hýzrala a V. F. Albrechta Rybu z 20.9.1669 sa zachovala informácia, že 
platy colných výbercov a účtovníkov sa pohybovali podľa výnosnosti colnej stanice 
medzi 5 – 153 zlatými a u „colného pojazdného“ 180 zlatých. Platy ostatných zria-
dencov boli podstatne nižšie. Colných jazdných dozorcov platili príslušné mestá. 
Výška kaucie sa tiež odvíjala od výnosnosti colnej stanice. Záujemca o službu colné-
ho jazdného dozorcu musel zložiť 1 000 zlatých, o službu colného výbercu od 20 do 
2 000 zlatých a o účtovníka od 20 do 1 750 zlatých.
Na colnú organizáciu dozerali dvaja hraniční colní komisári
Hlavný dozor nad colnou organizáciou v krajine prináležal dvom hraničným 
colným komisárom pri českej komore. Jeden z nich predstavoval výbercu cla 
a druhý účtovný orgán. Boli im podriadení všetci colní zamestnanci. Mali rozsiah-
le právomoci, na ktorých základe mohli okamžite odvolávať a menovať colných 
zamestnancov, avšak o všetkom museli informovať českú komoru a vyžiadať si jej 
dodatočné schválenie. Minimálne raz do roka mali povinnosť skontrolovať všetky 
colné stanice v krajine, plnenie služobných predpisov, revidovať colné a ungeltné 
účty. V prípade manka mohli vyžadovať od colných zriadencov jeho uhradenie. 
V rámci urýchlenia revízie si mohli zvolávať colných výbercov z okolia na určené 
miesto, aby zložili účty a odovzdali vybrané peniaze. Za colných zriadencov väčši-
nou navrhovali remeselníkov a obchodníkov, u ktorých si museli zistiť referencie 
o ich spoľahlivosti. V rámci staníc, kde bol výnos minimálny, sa občas museli uspo-

Stichova mapa krajinských ciest
a colných staníc v Čechách z roku 1676
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kojiť aj s negramotnými zamestnancami, pre ktorých však museli byť vypracova-
né aj špeciálne služobné predpisy.
Dozerali na clo i poriadok
Výber peňazí bol dobre premyslený, rovnako aj ich zabezpečenie. Peniaze sa na 
colných staniciach pri výbere hádzali otvorom do drevených truhlíc s dvomi kľúč-
mi, ku ktorým mali prístup len colný výberca a účtovník. Otvárať truhlicu mohli 
len pri výmene mincí malých hodnôt za väčšie a pri poskytovaní krátkodobých 
pôžičiek tuzemským obchodníkom. Colným komisárom bola pri ich príjazde odo-
vzdaná celá hotovosť aj s účtovnou dokumentáciou a zoznamom mincí. Komisári 
kontrolovali na colných staniciach aj colné pasy, ktoré vydávala česká komora. 
Slúžili na zápis tovaru oslobodeného od cla. V prípade vyčerpania schváleného 
množstva vyvezeného tovaru boli pasy odobrané a priložené k účtom. Komisári 
mali aj iné právomoci. Pri odhalení nových a nedovolených ciest cez hranice ich 
nariaďovali zarúbať a zakázali ich používanie. Na colných staniciach posudzovali 
aj hodnotu zadržaného kontrabandu. Pri hodnote tovaru do 1 000 zlatých pri-
súdili príslušnému úradníkovi až jednu tretinu z hodnoty ako odmenu. Komisári 
dohliadali aj na to, aby neboli živelne a bez súhlasu českej komory zriaďované 
nové súkromné clá a mýta (v tej dobe činnosť dosť bežná), kontrolovali kaucie 
colných úradníkov a zároveň nútili vrchnosť k opravám ciest. V prípade, že colný 
zriadenec zistil pri preprave tovaru colný podvod, tovar s vozom aj s koňmi bol 
zabavený. Udalosť bola nahlásená colnému pojazdnému, prípadne priamo českej 
komore, ktorá rozhodla o ďalšom postupe.
Systém mal rôzne špecifiká
Zaujímavý bol aj postup vydávania colných potvrdení. Keď obchodník zapla-
til clo, colný výberca mu odobral všetky potvrdenia, ktoré mu boli pridelené po 
ceste ostatnými colnými stanicami, a odovzdal ich colnému účtovníkovi, ktorý ich 

v chronologickom poradí priväzoval na šnúru. Obchodníkovi bola vydaná „colná 
poleta“, ktorá slúžila pre colné hliadky peších alebo jazdných dozorcov, ktoré kon-
trolovali pohraničné pásmo, hlavne za colnými stanicami. Každý obchodník musel 
mať podrobný zoznam tovaru, ktorý predkladal pri každej kontrole, a ten musel 
korešpondovať s colným potvrdením. V Prahe bol špecifický systém. Po tom, ako 
obchodník zaplatil clo, dostal dve potvrdenia. Jedno, písané červeným atramen-
tom, sa odovzdávalo colnému dozorcovi pri prechode mestskou bránou, ktorý 
bez tohto lístku nesmel pustiť žiadny tovar. Druhé potvrdenie bolo písané čiernym 
atramentom a bolo odovzdané výbercovi colných lístkov pri prechode hraníc.
Kto to bol Jan Stich?
Údaje o jeho narodení nie sú známe, no od roku 1663 slúžil pri zemepanských 
úradoch v Prahe, a to šesť rokov ako pisár v kráľovskom sliezskom úrade rentmis-
trovskom, potom v deputovnom úrade pre správu nápojovej dane a soľné dávky. 
Od roku 1672 pôsobil na colnom komisariáte v Prahe ako pisár pražských colných 
komisárov. Najskôr neúspešne žiadal českú komoru o pridelenie miesta uvoľne-
ného ungeltného pisára v Týne (v máji 1674) a neskôr tiež neúspešne o uvoľnené 
miesto colného výbercu (v apríli 1676). Colnú mapu s podrobným popisom jej 
tvorby predložil českej komore v novembri 1676 s prosbou o pridelenie miesta 
v colnej službe. Mapu prijala česká komora kladne a vyplatila mu za ňu 24 ríš-
skych toliarov. V roku 1677 splnila aj svoje slovo dané pri preberaní mapy a pri-
delila mu významné miesto pražského colného pojazdného. Funkciu vykonával 
necelých šestnásť rokov, v roku 1692 totiž zomrel. Pravdepodobne si v službe veľa 
prostriedkov nezarobil. Jeho manželka žijúca so siedmimi nezaopatrenými deťmi 
totiž požiadala českú komoru o dar 1 000 zlatých z milosti. Dvorská komora jej 
nakoniec udelila dar 600 zlatých.

mjr. Ing. Marcel Šuštiak

Schematická mapa pohraničných ciest a colných staníc Čiech, ktorú vytvorili v 30. rokoch 20 st. Dr. František Roubík a Dr. Antonín Blaschka. Mapa je v súčasnosti uložená 
v Národnom archíve v Prahe a je silne poškodená.
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Na záver tohto roka sme sa rozhodli vrátiť k nášmu seriálu, v ktorom pred-
stavujeme colné správy Európskej únie. Tentoraz vám priblížime jednu z naj-
starších európskych colných správ, ktorá patrí krajine galského kohúta. Fran-
cúzska colná správa má totiž mnohé zaujímavé špecifiká, o ktorých sa oplatí 
vedieť. Napokon, presvedčte sa sami.

Na počiatku bolo mýto
História francúzskej colnej správy súvisí, ako inak, s mýtom, ktoré bolo vo for-
me rôznych poplatkov zavedené už v čase existencie rímskeho cisárstva. Prvé 
náznaky organizovanej štátnej správy v oblasti colníctva sa objavili v roku 
1324, keď kráľ Karol IV. (nazývaný Krásny) zaviedol zdaňovanie výstupu ne-
zakázaných tovarov. Na priechodoch sa usadili kráľovskí úradníci, ktorí túto 
daň vyberali. V 15. a 16. storočí však kráľovskí úradníci už nezvládali výber 
rôznych daní, a preto boli na túto činnosť najímané súkromné spoločnosti 
nazývané „farmy“. Vojvoda Sully zveril v roku 1598 výber cla jednej farme na-
miesto dovtedajších piatich. Za otca moderného francúzskeho colníctva je 
považovaný Jean-Baptiste Colbert (1619 – 1683), ktorý bol hlavným finanč-
ným kontrolórom na dvore kráľa Ľudovíta XIV., zvaného „Slnko“. V ekonomic-
kej politike štátu presadzoval merkantilizmus, ktorý za hlavný zdroj bohatstva 
považoval zahraničný obchod. Jeho cieľom bolo dosiahnuť aktívnu obchod-
nú bilanciu. Colbert preto zaviedol rôzne opatrenia zamerané na zabránenie 
dovozu výrobkov zo zahraničia a ochranu národných výrobkov. V roku 1726 
bola vytvorená Všeobecná farma, ktorá bola po francúzskej revolúcii v roku 
1791 zoštátnená. Stal sa z nej ozbrojený orgán štátu s 15 000 colníkmi. V čase 
najväčšej expanzie malo Francúzsko 130 departmentov, na ktoré dohliadalo 
35 000 colníkov. V 19. a začiatkom 20. storočia pôsobila francúzska colná sprá-
va napr. v Alžírsku, Tunisku, Maroku, na Madagaskare alebo v Indočíne, aby 
podporovala miestne colné orgány. Tie síce nespadali pod jej administratívnu 
právomoc, no ich organizácia a pracovné metódy sa plne zhodovali s fran-
cúzskou colnou správou. Dnes má francúzska colná správa svoje zastúpenie 
na zámorských departmentoch, ktoré sú prakticky pripojené k Francúzsku. Po 
druhej svetovej vojne bola zakladajúcim členom Rady pre colnú spoluprácu, 
teda súčasnej Svetovej colnej organizácie.

Vyberá, podporuje a ochraňuje
Francúzska colná správa patrí pod ministerstvo rozpočtu, verejných financií 
a štátnej reformy. V súčasnosti plní tri hlavné úlohy. Na prvom mieste je fiškál-
na úloha výberu cla, daní a iných poplatkov. S tým úzko súvisí boj proti finanč-
ným podvodom a pašovaniu vysoko zdaniteľných tovarov. Druhou úlohou je 
podpora ekonomickej konkurencieschopnosti francúzskych podnikateľov. 
Napĺňa ju zjednodušovaním colných postupov, vypracovávaním štatistiky 
medzinárodného obchodu a vymáhaním dodržiavania platnej legislatívy. Tre-
ťou úlohou je ochrana a bezpečnosť obyvateľov EÚ. V tejto oblasti colná sprá-
va bojuje proti nelegálnej preprave drog, zbraní, výbušnín alebo ohrozených 

druhov rastlín a živočíchov. Dohliada na prepravu nebezpečných odpadov, 
kontroluje prepravu tovarov strategického charakteru alebo sa zúčastňuje na 
boji proti nelegálnej práci a imigrácii.

Colníkom pomáha pri činnosti bohatá „výbava“
Francúzsko nemá žiadnu pozemnú hranicu s tretím štátom. Musí však dohlia-
dať na viac ako 8 000 kilometrov pobrežných vôd vrátane zámorských de-
partmentov. Podľa údajov z roku 2009 mala francúzska colná správa 18 226 
colníkov. Na plnenie úloh mali k dispozícii 2 702 vozidiel a 401 motocyklov. 
Na kontrolu kamiónov a kontajnerov využívajú tri stacionárne, štyri mobilné 
skenery a štyri rampy na skenovanie ľahkých vozidiel. Vo vzduchu im slú-
ži 12 lietadiel, z ktorých dve sú vybavené systémom POLMAR na kontrolu 
znečistenia morí, a päť vrtuľníkov. Na ochranu pobrežných vôd a kontrolu 
lodí môžu použiť dve lode s dĺžkou 43 m, 19 lodí pobrežnej stráže (s dĺžkou 
19 – 32 metrov) a 16 plavidiel (s dĺžkou 7 – 14 metrov) pre blízky dohľad 
pobrežia. K nim treba prirátať tri cvičné lode na výcvik colníkov námorníkov. 
Tovar im pomáha identifikovať 11 laboratórií, z ktorých dve sú na Antilách. 
Okrem tohto vybavenia majú k dispozícii rôzne kamerové systémy, endosko-
py, dozimetre a ďalšie prostriedky, ktoré im uľahčujú odhaľovanie podvod-
ného konania.

Vzdelávanie sa uskutočňuje v troch rôznych kategóriách
Vzdelávanie a nábor je v kompetencii Národného riaditeľstva pre nábor 
a odborné vzdelávanie so sídlom v meste Tourcoing. Organizuje výberové 
konania budúcich colníkov a zabezpečuje koordináciu vzdelávania colníkov 
v troch colných školách v mestách Tourcoing, La Rochelle a Rouen. Colníci 
francúzskej colnej správy sú rozdelení do troch kategórií podľa vzdelania 
a pracovného zaradenia. Do kategórie A patrilo v roku 2009 21 % colníkov. Do 
kategórie B patrilo 41 % colníkov a do kategórie C 38 % colníkov. Colná škola 
Tourcoing bola vytvorená v roku 2003. Pripravuje colníkov kategórie A, kto-
rí majú minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Stávajú sa z nich 
pracovníci generálneho riaditeľstva, vyššie riadiace kádre alebo supervízori 
výkonu služby. Každý rok sa v škole pripravuje asi 130 inšpektorov, z toho asi 
20 zo zahraničia, a asi 2 000 poslucháčov kontinuálneho vzdelávania. Teore-
tické vzdelávanie nových colníkov trvá 10 mesiacov s následnou šesťmesač-
nou praktickou stážou. Colníci kategórií B a C sa stretávajú v Národnej škole 
colných brigád, ktorá sa radí medzi najstaršie colné školy (vytvorená v roku 
1936). Od roku 1965 sídli v La Rochelle. Colníci kategórie B musia mať aspoň 
maturitu a službu vykonávajú v dvoch odboroch. V odbore kontroly obchod-
ných operácií a všeobecnej správy vykonávajú službu v civile. Venujú sa pre-
clievaniu tovaru, verifikáciám tovaru a vykonávaných obchodných operácií 
alebo administratívnym prácam na generálnom riaditeľstve. V oblasti colného 
dohľadu vykonávajú službu v uniforme a sú ozbrojení. Ich úlohou je kontrola 
pohybu tovaru a osôb. Colník kategórie B sa môže stať vedúcim pracoviska 

Francúzska colná správa
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alebo kontrolnej skupiny. Niektorí vykonávajú špeciálne činnosti, napríklad 
psovodi, motohliadky, piloti lietadiel alebo posádky hliadkových člnov. Col-
ník kategórie C musí mať minimálne certifikát o dosiahnutom stredoškolskom 
vzdelaní (výučný list). V odbore kontroly obchodných operácií sa zameriava 
na kontrolné činnosti dodržiavania colných a daňových predpisov. V odbore 
colného dohľadu sú colníci kategórie C členovia kontrolných brigád a skupín. 
Colná škola v Rouene bola vytvorená v roku 1983. Pripravuje colníkov kategó-
rií B a C, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s kontrolou obchodných operácií, 
spotrebných daní a výkonom služby.

Klient je vždy prvoradý
Zmeny v usporiadaní Európy a v medzinárodnom obchode neobišli ani Fran-
cúzov. Z dôvodu modernizácie prešla colná správa mnohými organizačnými 
zmenami. Ich účelom bolo posilnenie konkurencieschopnosti colnej správy, 
prispôsobenie kontrol dematerializácii colného konania a implementácia 
nových bezpečnostných požiadaviek medzinárodnej výmeny tovarov. Aktív-
nym reagovaním na zmeny prostredia sa z colnej správy stal moderný orgán 
orientovaný na klienta. Potvrdila to aj vo svojej viacročnej zmluve o výkone 
colnej správy na roky 2009 – 2011. Hneď prvým cieľom je podpora konkuren-
cieschopnosti domácich firiem zjednodušovaním colného konania, zlepšova-
ním pracovných metód a harmonizáciou kontrol. Ochrana firiem a obyvateľov 
pred hrozbami organizovanej kriminality je druhým cieľom colnej správy. Ďal-
ší cieľ je prispôsobovanie a zjednodušovanie zdaňovania, aby bola klientom 
poskytnutá optimálna služba, a tým splnené aj požiadavky životného prostre-
dia. Zainteresovanie colníkov do procesu modernizácie z dôvodu lepšieho 
prispôsobovania svojich možností ekonomickému prostrediu je štvrtým zá-

väzkom colnej správy. Lepším riadením a využívaním vlastných zdrojov chce 
v roku 2012 dosiahnuť zníženie nákladov až o 1 100 pracovných miest.

Symboly francúzskej colnej správy
Rovnošata
Rovnošatu začali francúzski colníci nosiť v roku 1801 na základe rozhodnutia 
Konzulátu zo dňa 14.2.1800. Pôvodne bola zelenej farby, ale v roku 1904 bola 
zmenená na námornú modrú. Vzhľadom sa podobala vojenskej uniforme až 
do roku 1960, keď sa piloti colnej správy inšpirovali uniformami vojenského 
letectva.
Znak
Znak, ktorý sa skladá z granátového jablka vloženého do lesného rohu so 
siedmimi plameňmi, používajú francúzski colníci od roku 1875. V tom čase 
totiž patrili colníci k elitným jednotkám peších strelcov. Granátové jablko 
predstavuje kvalitu elitných vojakov. Lesný roh je znakom ich udatnosti. Tento 
znak, ktorý bol výsadou aktívnych colných oddielov, sa niekoľko rokov použí-
val spolu s hviezdou osvetľovačov pozemných colných oddielov (aktívni, ale 
starší colníci).
Zástava
Pri príležitosti ustanovenia štátneho sviatku bola colnej správe dňa 14.7.1880 
zverená bojová zástava na znak účasti colníkov v bojoch počas revolúcie a ci-
sárstva. Colníci sa s ňou zúčastňovali na defilé pri príležitosti Víťazstva – 14. 
júla. Ochrana bojovej zástavy je v súčasnosti zverená Národnej škole colných 
brigád v La Rochelle.

kpt. Mgr. Stanislav Ďurina

Príjemné Vianoce a všetko najlepšie 
v novom roku Vám želá redakcia
Colných aktualít a redakčná rada
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Naši jubilanti v novembri a decembri 2010
55 rokov

Beáta Hájková 
CR SR

Viera Svrčeková 
CR SR

Božena Mičianová 
CÚ Trenčín

Františka Vieriková 
CÚ Trenčín

Edita Brédová 
CÚ Nitra

50 rokov

Edgar Ponya 
CR SR

Peter Fabian 
CR SR

Peter Kosiba 
CÚ Bratislava

Karol Jantošovič 
CÚ Trenčín

Eva Gumanová 
CÚ Košice

Štefan Mišľan 
CÚ Košice

Ivan Horkovič 
CÚ Prešov

Jozef Janeček 
CÚ Prešov

Ján Cvik 
CÚ Trnava

Jozef Schmidt 
CÚ Trnava

Pracovné jubileum 20 rokov

Anna Lenárová k 1.12.2010 
CR SR

Miroslav Nemček k 1.12.2010 
CR SR

Miloš Hucík k 16.11.2010 
CKÚ

Marián Gašparovič k 5.11.2010 
CÚ Trenčín

Štefan Stričík k 17.12.2010 
CÚ Michalovce

Vladimír Gvoždiak k 5.11.2010 
CÚ Žilina

Marian Herceg k 17.12.2010 
CÚ Nitra

Martin Nagy k 5.11.2010 
CÚ Košice

Richard Skokan k 5.11.2010 
CÚ Trnava

Po JUDr. Brožovi bol na druhý svet povolaný ďalší colník s veľkým „C“. Dňa 
20.10.2010 nás vo veku 72 rokov opustil dlhoročný colník Ing. Leo Černý, kto-
rého kolegovia poznali pod prezývkou „Leoš“. Bola to naozaj veľká osobnosť 
československej colnej správy.

V colnej správe pôsobil do roku 1957 na rôznych pozíciách: od vedúceho 
prostějovskej colnej pobočky až po ústrednú colnú správu, resp. Generálne ria-
diteľstvo ciel v Prahe. V roku 1969 sa podieľal ako člen tímu na vytvorení Colného 
riaditeľstva Českej socialistickej republiky v rámci novovzniknutého federálneho 
usporiadania štátnych orgánov. Na ÚCS pôsobil aj ako riaditeľ odboru ekonomiky 
práce, automatizácie a organizácie riadenia. Bola to hlava otvorená. V roku 1969 
vytvoril v oblasti riadenia na tamojšiu dobu prevratné grafické spracovanie, v kto-
rom porovnal pracovné zaťaženie a platy na jednotlivých colniciach.
Počas jeho života ho, žiaľ, postihla aj rodinná tragédia, ktorú v roku 1996 na-
sledovala zákerná choroba. Vždy však pri ňom stáli jeho priatelia. Napríklad 
jeho dlhoročný kolega a priateľ Václav Adam, ktorý s ním strávil v zahraničí 

v nemocnici dlhé týždne. Mysleli 
však naňho aj ostatní kolegovia, 
ktorí mu aj prostredníctvom col-
níckeho časopisu Clo – Douane 
želali skoré uzdravenie. Žiaľ, cho-
roba bola silnejšia, a tak zostal 
už len v srdciach a spomienkach 
všetkých, ktorí ho poznali.

Leo Černý bude preto chýbať nie-
len kolegom, ktorí na neho budú 
navždy spomínať ako na veľmi 
dobrého a váženého colníka.

Česť jeho pamiatke!

Opustila nás ďalšia legenda 
československého colníctva

Rozlúčka
Dňa 29.10.2010 sme sa posledný raz rozlúčili s naším dlhoročným kolegom Ľudovítom Kargelom, ktorý nás 
opustil vo veku 53 rokov. Jeho nečakaný odchod ranil nielen najbližších príbuzných, ale aj jeho dlhoročných 
kolegov z CÚ Trnava.

Česť jeho pamiatke!
CÚ Trnava
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Ako nás nepoznáte

Na svoje školské lásky si pamätáme hádam všetci. Väčšinou síce zostali plato-
nické, no napriek tomu (a pre mnohých práve preto) boli krásne. Prvé zaľúbenie 
však niekedy prerastie aj do celoživotnej lásky. Stalo sa tak aj v prípade Petra 
Kollárika z CÚ Nitra, ktorý sa na ZŠ zahľadel do folklóru. V jeho prípade však 
nezostalo len pri pohľadoch. Pustil sa do svojej záľuby s vášňou a odhodlaním, 
ktoré mu vydržali dodnes.

Poslúchať učiteľku sa vypláca
Petrove tanečné začiatky siahajú do roku 1985, keď na Základnej škole Jaku-
bovského v Petržalke vznikol nový detský folklórny súbor Lúčka. Na popud 
triednej učiteľky sa prihlásil na konkurz, hoci od neho veľa neočakával. Krúžkov 
si už totiž odskúšal viacero a futbal, basketbal ani výtvarná ho veľmi nezaujali. 
V prípade folklóru sa však mýlil. Ten ho totiž chytil a nepustil ani po ukončení zá-
kladnej školskej dochádzky. V tancovaní chcel pokračovať, preto si vybral jednu 
z najvyšších mét – umelecký súbor Lúčnica, kam ho však nezobrali. Peter to ale 
nevzdal, a tak sa mu podarilo dostať do folklórneho súboru Bezanka. Postupne 
tak získaval tanečné skúsenosti v „dospeláckom“ súbore, ktorý sa od toho škol-
ského dosť líšil, hlavne v spôsobe technickej prípravy tanečníka a prejavu. Po 
roku pôsobenia v Bezanke opäť skúsil konkurz do Lúčnice a vyplatilo sa! Zobrali 
ho, a tak prežil v svetoznámom súbore skutočne intenzívne krásnych sedem 
rokov. Tréning mali každý deň okrem utorka a víkendu, pretože cez víkend vy-
stupovali. Počas jedného roka absolvovali 150 vystúpení po celom Slovensku 
a v zahraničí. Na zájazde po Japonsku stihli za 52 dní 49 vystúpení formou hotel 
– autobus – predstavenie (pre zaujímavosť vystúpenie trvá cca dve hodiny).

Vďaka tancu stretol aj svoju lásku
Peter tancoval aj počas základnej vojenskej služby. Keďže ju vykonával v Nitre, 
našiel si tu svoj nový tanečný domov – folklórny súbor Nitran, kde začal tvo-
riť aj choreograficky. Práve v ňom stretol svoju priateľku Svetlanu (teraz už aj 
manželku), muzikantku, ktorá hrá na husliach a je primáškou. Mesto pod Zo-
borom už teda z pochopiteľných dôvodov neopustil. Tanečné útočisko našiel 
vo folklórnom súbore Ponitran, ktorý pôsobí pri Univerzite Konštantína filozofa 
v Nitre. Prijali ho na pozíciu tanečného pedagóga a choreografa, ktorú vykoná-
va doteraz.

Kvôli tancu meral týždenne stovky kilometrov
Slovenský folklór je veľmi bohatý. Na našom území sa navyše nachádzajú aj 
menšiny, ktoré si udržiavajú svoje tradície a identitu, najviac známa je maďar-
ská, ale aj rusínska, nemecká, česká, cigánska či chorvátska. Petrovi, ktorý po-

chádza z Devínskej Novej 
Vsi pri Bratislave, najviac 
učarovala práve tá posled-
ná. V jeho rodisku totiž žije 
najväčšia chorvátsky hovo-
riaca etnická skupina ľudí na 
Slovensku. Chorvátsky jazyk 
ovláda a zrejme aj preto je 
zaťažený na balkánske ryt-
my a tanečné prejavy, ktoré 
sa odzrkadľujú aj v jeho tan-
coch. V roku 1998 si s nad-
šencami z tejto obce vy-
tvorili folklórny súbor Črip, 
ktorý čerpal tanečné motí-
vy, spev a hudbu z chorvát-
skeho ľudového umenia. Pe-
ter si tak na seba uplietol bič 
a dennodenne pendloval 
medzi Bratislavou a Nitrou. 
Pondelky a stredy trénoval 
v Nitre, utorky a štvrtky pat-
rili Bratislave. Takýto taneč-
no-cestovateľský maratón 
ťahal takmer 10 rokov.

Bez dobrej kondičky to nejde
Tancovanie v súbore si vyžaduje kondičku porovnateľnú s profesionálnymi 
športovcami. Veď uznajte sami, tréningy v Ponitrane majú dvakrát do týždňa, 
pričom muži si ešte v nedeľu dávajú na dôvažok tzv. kondičný futbal. Na trénin-
gu sa vždy na začiatku školského roku zameriavajú na kondičnú prípravu (asi 
dva-tri mesiace) a potom sa postupne začínajú venovať repertoáru. Ich príprava 
vrcholí v júni, keď sa koná pre nich prioritné vystúpenie organizované so želez-
nou pravidelnosťou – Akademický festival.

Tancuje aj počas dovolenky
Folklóru a pôsobeniu v súbore podriaďuje Peter prakticky všetko. Celú dovo-
lenku čerpá v rámci aktivít spojených s tancovaním. Výnimkou bol minulý rok, 
keď sa im s manželkou podarilo ísť na nefolklórny pobyt, pochopiteľne do Chor-
vátska. Tancovanie však spotrebuje nielen čas, ale ako takmer každý koníček 
aj istú dávku financií, ktoré si Peter hradí z vlastného vrecka. Folklór totiž nie 
je o peniazoch, ale najmä o láske k tancu, o vášni a dobrom pocite. So svojím 
folklórnym súborom idú takmer všade, kam ich pozvú. Najradšej má však vy-
stúpenia v amfiteátroch a v divadlách, pretože majú svoju osobitú atmosféru 
a náladu. Amfiteátre svojskú otvorenosť a voľnosť, kým divadlá špecifickú váž-
nosť a estetiku.

Na parkete sa takmer obesil
Tanec je ako ruža, síce krásny, ale miestami môže byť aj nebezpečný. Na parkete 
sa stávajú rôzne druhy úrazov od banálnych škrabancov a buchnátov až po ťaž-
šie zlomeniny či vykĺbenia. Svoje o tom vie aj Peter, ktorému sa už tiež pritrafili 
rôzne zranenia. Väčšinou však boli ľahšie (dostal palicou po prstoch alebo va-
laškou po chrbte). Raz to však vyzeralo skutočne nebezpečne, keď sa priamo na 
javisku takmer obesil. Bič sa mu totiž obmotal okolo hlavy a krku tak, že v snahe 
vyslobodiť sa z neho, ešte viac si ho uťahoval ako slučku. Našťastie všetko sa 
skončilo dobre a teraz sa na kurióznej situácii už len smeje.

Dva veľké sny sa mu splnia už čoskoro
Hovorí sa, že človek, ktorý nemá sny, nežije. Peter však žije veľmi rád, a preto 
má snov kopec. Vďaka vytrvalosti a láske k tancovaniu si splnil aj tie cesto-
vateľské. Pochodil totiž všetky folklórne festivaly, ktoré sa konajú po celom 
Slovensku, a po svete prešiel miesta, kde by sa normálne nedostal. Vďaka 
tancovaniu strávil dva týždne v USA so zavŕšením na Brodwayi, Japonsko 
precestoval od Osaky cez Tokio až po Hokkaidó, navštívil aj Mexiko a známy 
Teotihuakán, Grécko, Francúzsko či Nemecko. Ten najväčší sen sa mu naplní 
už v dohľadnej dobe, narodí sa mu totiž prvé dieťatko. Svoj tanečný sen si 
zrejme splní tiež už čoskoro. V novembri 2011 chce zrealizovať celovečerné 
predstavenie folklórneho súboru Ponitran pri príležitosti jeho založenia pred 
45 rokmi.

-ds-

Folklóru podriaďuje všetko, aj dovolenky



Poslednú stranu nášho časopisu zdobilo počas roka 2010 množstvo fotografických postrehov, ktorého ste 
stihli urobiť a poslať do našej redakcie. V priebehu roka tak urobila aj Marta Šestáková. Mnohé príspevky 
však na svoje uverejnenie ešte len čakajú. Ak chcete medzi ne zaradiť aj tie svoje fotografické práce, pošlite 
nám ich na redakčnú adresu. Naša rubrika Fotosúťaž tu bude pre vás aj v novom roku 2011. Maximálne však 
posielajte (ale to už viete) tri snímky.


