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Výročná správa o činnosti Colnej správy SR za rok 2001
1. Identifikácia organizácie
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 B r a t i s l a v a,
h.c.r. JUDr. Milan J a s e n o v e c – generálny riaditeľ Colného riaditeľstva SR
členovia vedenia:
v.c.r JUDr. Ladislav V y r v a – námestník GR
v.c.r. Ing. Jozef G ö n c z ö l – námestník GR
Ing. Milan M u c h a – námestník GR
11 riaditeľov odborov CR SR
14 riaditeľov colných úradov
2. Poslanie organizácie
Prvoradým poslaním Colnej správy Slovenskej republiky je predovšetkým colný
dohľad nad dodržiavaním zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
a medzinárodných zmlúv, ktorými sa zabezpečuje realizácia štátnej obchodnej politiky,
finančnej politiky a poľnohospodárskej politiky pri obehu tovaru v styku so zahraničím a robí
opatrenia na zabránenie protiprávneho konania pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru.
Tieto zásadné úlohy colnej správy sú rozpracované do dokumentu „Hlavné úlohy
Colnej správy SR“, ktorý je na základe riadiacich aktov Ministerstva financií rozpracovaný na
čiastkové úlohy. Vyhodnotenie týchto hlavných úloh resp. stav ich rozpracovanosti je
uvedený v časti 7 tohoto dokumentu.
Okrem toho plní úlohy v oblasti colnej politiky, osobitne colných formalít, colných
sadzieb, colnej hodnoty, nomenklatúrneho zatrieďovania tovaru, pôvodu tovaru a colnej
štatistiky. Okrem toho v oblasti zisťovania zodpovednosti osôb za porušenie predpisov,
ktorých vykonávaním je poverená zákonom č. 238/2001 Z.z. – Colný zákon, zákonom
č. 240/2001 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve, inými všeobecne záväznými predpismi
a úlohami ustanovenými osobitnými predpismi.
4. Činnosť organizácie
V roku 2001 činnosť Colnej správy SR vychádzala najmä z hlavných úloh, významne
ovplyvnených Koncepciou prípravy na vstup SR do EÚ v oblasti colníctva, Akčným
programom boja proti korupcii v Colnej správe SR (ďalej len „CS SR“) a Národným
programom boja proti drogám. Pozitívny vývoj v intenciách uvedených úloh bol dosiahnutý
hlavne v oblasti prijatia nových legislatívnych úprav a rozhodovacej činnosti, ale mimoriadne
aktívnu činnosť vyvíjali colné orgány aj v oblasti medzinárodnej spolupráce, čo významne
upevnilo postavenie SR a CS SR.
V oblasti legislatívy plnilo CR SR v prvom polroku roku 2001 úlohy v rámci
pripomienkového konania k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov, ako
napríklad návrh zákona o kontrole dovozu a vývozu tovaru a technológií podliehajúcich
medzinárodným kontrolným režimom, návrh zákona o opatreniach, ktoré sa týkajú dovozu
a vývozu tovaru porušujúceho niektoré práva duševného vlastníctva, návrh zákona o
opatreniach, ktoré sa týkajú dovozu, vývozu a spätného vývozu tovaru porušujúceho niektoré
práva duševného vlastníctva, návrh na novelizáciu zákona o konkurze a vyrovnaní, novela
zákona o dani z pridanej hodnoty, novelizácia zákona o prekurzoroch a vykonávacej vyhlášky
k nemu, novela zákona o štátnej pokladnici, novelizácia zákona č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej
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dani z tabaku a tabakových výrobkov, návrh vyhlášky MF SR o spôsobe, výške a lehote
vrátenia spotrebnej dane z minerálnych olejov osobám iných štátov, návrh nariadenia vlády,
ktorým sa ustanovuje jednotná colná sadzba pri dovoze tovaru neobchodného charakteru
určeného na uspokojovanie potrieb fyzických osôb na rok 2001 a podobne. Aktívne sa
podieľalo pripomienkami na aktualizácii Národného programu pre prijatie Acquis
Communautaire 2000 za kapitolu č. 25 – Colná únia a dokumentu Negociačná pozícia SR za
kapitolu č. 25 – Colná únia.
CR SR na úseku rozhodovania vykonávalo úlohy druhostupňového orgánu
rozhodujúceho v prvom stupni, kde obdržalo 883 odvolaní a rozhodovalo o návrhoch na
mimoriadny opravný prostriedok. Ďalej v 55 prípadoch vypracovalo stanoviská pre Najvyšší
súd SR a ostatné súdy.
Medzi najdôležitejšie úlohy colnej správy patrí vykonávanie colného dohľadu, ktorým
sa zabezpečuje ochrana ekonomických záujmov SR. Pri vykonávaní colného dohľadu
dosiahla colná správa za rok 2001 nasledujúce výsledky.
Počet prípadov porušenia
colných predpisov
(právnické a fyzické osoby)
Hodnota tovaru, ktorý bol
predmetom porušenia
colných predpisov
Výška uložených pokút
Hodnota prepadnutého
tovaru

Rok 1999

Rok 2000

Rok 2001

21503

21860

14072

2 306 035 298,- Sk

18 897 470 389,- Sk

4 970 236 024,- Sk

11 106 405,- Sk

27 387 574,-Sk

44 294 428,- Sk

1 639 284,- Sk

26 006 815,-Sk

26 628 565,- Sk

Je potrebné spomenúť i skutočnosť, že v boji proti colným podvodom páchaným pri
rôznych druhoch tovaru, rôznymi spôsobmi je možné nadobudnutím účinnosti zákona
č. 240/2001 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve využiť prostriedky operatívno-pátracej
činnosti a informačno-technické prostriedky. Aplikácia týchto prostriedkov predpokladá
školenie osôb, ktoré ich používajú ako i spoluprácu s Policajným zborom SR. Obidve
podmienky boli v priebehu II. polroku 2001 splnené, čoho výsledkom je využitie týchto
prostriedkov, aj keď zatiaľ len v obmedzenom počte.
Ak ide o spoluprácu Colnej správy SR s colnými správami iných štátov možno
konštatovať, že táto bola v hodnotenom období dobrá. Predmetom žiadostí boli najčastejšie
preverenia ohľadne pravosti dokladov, správnosti údajov uvedených na podanom colnom
vyhlásení, správnosť údajov na sprievodných dokladoch, obchodných aktivít právnych
subjektov, preverenie ich existencie. Ďalšou skupinou žiadostí sú žiadosti o pomoc pri
doručovaní rôznych písomností osobám majúcim sídlo alebo bydlisko na území Slovenskej
republiky.
Vykonané kontroly po prepustení tovaru boli zamerané na správnosť údajov
uvedených v colnom vyhlásení ako je colná hodnota (nezapočítanie nákladov na dopravu
dovážaného tovaru, nákladov na nakladanie a manipuláciu dovážaného tovaru, uvádzanie
nepravdivých údajov o cene skutočne platenej, nezapočítanie nákladov za sprostredkovanie
do colnej hodnoty a iné), sadzobné zaradenie tovaru (sliepky nosnice, kohúty, mletý
kremenný piesok, zemiaky, živá hydina, kotviaca skrutka a iné), neoprávnené uplatnenie
nároku na neuplatnenie dovoznej prirážky, neoprávnené uplatnenie nároku na zníženú colnú
sadzbu v rámci colných kvót. Kontroly boli aj zamerané na dodržiavanie podmienok
stanovených na tovar prepustený do režimu voľný obeh s úplným oslobodením od cla a DPR
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v zmysle Vyhlášky MF SR č. 191/2000, dodržiavanie podmienok stanovených na
prevádzkovanie colného skladu (odňatie tovaru spod colného dohľadu), dodržiavanie
podmienok, ktoré sú stanovené na tovar prepustený do režimu dočasné použitie s úplným
oslobodením od cla a iné.
Príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pre rok 2001 stanovil zákon NR SR
č. 472/2000 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2001. Celkové príjmy ŠR na rok 2001
boli stanovené vo výške 180 569 683 tis. Sk, z toho pre Colné riaditeľstvo SR v čiastke 94
580 000 tis. Sk a pre tieto ukazovatele: „ Dane z medzinárodného obchodu a transakcií„
(dovozné clo a ostatné colné príjmy) a v spolupráci s Daňovým riaditeľstvom SR „
Domáce dane na tovary a služby „ (daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane). Stanovené
položky ukazovateľov rozpočtu na rok 2001 ako aj ich plnenie k 31. 12. 2001 uvádza
nasledujúca tabuľka.
Colné a daňové príjmy k 31. 12. 2001

CLO

3 900 000 000

Plnenie
rozpočtu
k 31.12. 2001
3 550 372 631

DPH

82 500 000 000

107 849 798 079

130,73

8 000 000 000

10 406 282 253

130,08

Druh príjmu

SPD spolu

Rozpočet
na rok 2001

SPD z uhl. palív

5 781 735 802

SPD z liehu

1 803 483 849

SPD z piva

111 041 992

SPD z vína

91 068 878

91,04

2 618 951 732

SPD z tab. výr.
Ostatné príjmy

% plnenia

180 000 000

87 497 185

48,61

94 580 000 000

121 893 950 148

128,88

DPR

0

284 971 124

Cestná daň

0

2 008 091

Osobitný účet ŠR

0

837 478

94 580 000 000

122 181 766 840

Spolu

Odvod do ŠR celkom

129,18

Na rok 2001 navrhovalo CR SR odvod CLA do ŠR vo výške 3,7 mld. Sk, MF SR
určilo odvod CR SR odvod vo výške 3,9 mld. Sk.
Na neplnení odvodu CLA sa podieľa hlavne neustále znižovanie colných sadzieb,
rozhodujúca časť dovozov sa uskutočňovala v preferenčnom režime, čo má podstatný vplyv
na použitie colnej sadzby, pokračovalo znižovanie sadzieb na poľnohospodárske produkty a
tovary, uplatňovali sa zmluvy o zónach voľného obchodu a taktiež sa na neplnení odvodu
CLA podieľali dovozy tovarov na prepracovanie pred dovozmi finálnych produktov.
Vývoj príjmov (odvodov do ŠR) v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku
vykazuje nárast (o 16 %) čo podrobne analyzuje nasledovný tabuľkový prehľad:
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v Sk
Porovnanie odvodov cla, daní a iných príjmov do ŠR
DRUH PRÍJMU

Výška odvodu
k 31/12/2000

Výška odvodu
k 31/12/2001

%
porovnanie
2001/2000

CLO

3 682 916 562

3 550 372 631

96%

SPD

7 749 745 604

10 406 282 253

134%

DOVOZNÁ
PRIRÁŽKA

9 415 377 645

284 971 124

-3%

84 258 312 952

107 849 798 079

128%

86 593 093

90 342 754

104%

105 192 945 857

122 181 766 840

116%

DPH
Ostatné */
SPOLU

*/ Poznámka: ostatné príjmy, cestná daň, osobitný účet ŠR
Odvody cla, daní a iných príjmov do ŠR za celú colnú správu k 31.12.2001 podľa
jednotlivých druhov rozpočtovaných príjmov ŠR je uvedený tiež v grafickom prehľade:

Predpísané plnenie k
Skutočné plnenie k

31.12. 2001
31.12. 2001
121 893

140 000

107 850

120 000

94 580

82 500

100 000
80 000
60 000
40 000
20 000

8 000

3 900

3 550

180

10 406

87

0
CL O

Ostatné

príjmy

S PD

DPH

Spolu

5. Rozpočet organizácie
Na základe uznesenia vlády SR č. 805 zo dňa 9. októbra 2000, ktorým vláda SR
schválila návrh štátneho rozpočtu a návrh rozpočtu kapitol na rok 2001 a následne po jeho
prerokovaní v orgánoch NR SR, bol tento schválený zákonom č.472/2000 Z. z. o štátnom
rozpočte na rok 2001 dňa 13. decembra 2000.
Pre Colnú správu SR bol Ministerstvom financií SR stanovený záväzný rozpis
ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2001 pre oblasť výdavkov, ktorý po zapracovaní
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rozpočtových opatrení bol nasledovný: kapitálové výdavky 376 285 tis Sk , bežné výdavky
1 852 496 tis Sk.
Prehľad upravených záväzných ukazovateľov roku 2001 a ich čerpanie k 31.12.2001
je spracované v nasledovnom tabuľkovom prehľade, kde sú pre možnosť porovnania uvedené
údaje aj za kalendárny rok 2000:
v tis Sk
Upravený Čerpanie
Čerpanie
z toho
R. p.
Názov
rozpočet
k
mimok
rok 2001 31/12/2001 rozpočtové 31/12/00
272 473 759 479
710 Kapitálové výdavky
644 531
376 285
z toho:
40 221
26 814
11 785
14 339
• nákup pozemkov a nehm. aktív
43 858
45 179
58 179
13 000
• nákup budov a stavieb
35 440
29
725
33
212
62
488
• nákup nábytku a kanc. zariad.
28 116
17 999
17 512
• nákup dopravných prostr.
75 739
17
095
107
735
124
866
• nákup prevádz. a stroj. zariad.
7 044
2 407
9 003
• prípr. a projekt. dokumentácia
164 002 527 566
190 000
343 389
• realizácia stavieb
1 495
2 280
2 280
• ostatné kapit. výdavky
600 Bežné výdavky
1 852 496 1 956 235
107 733 2 019 216
z toho:
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a
992 175
992 177
958 115
ostatné osobné vyrovnania
620 Poistné a príspevok zamestnávat.
349 352
347 038
0 333 389
do poisťovní a Nár. úradu práce
107 733 667 876
630 Tovary a ďalšie služby
497 624
390 152
z toho:
19 334
0
19 220
19 375
• cestovné výdavky
92 693
17
300
100
467
83
367
• energia, voda a komunikácie
40 009 182 093
172 539
133 217
• materiál a dodávky
37 454
8 000
31
900
39
746
• dopravné
61 680
31 368
93 126
62 600
• rutinná a štandartná údržba
13 914
2
029
12
980
14
811
• nájomné za prenájom
9 027 260 708
46 713
57 715
• ostatné tovary a služby
640 Bežné transfery
120 817
119 396
59 836
Výdavky celkom

2 228 781

2 600 766

380 206 2 778 695

630 - Tovary a ďalšie služby
Výdavky na cestovné odrážajú charakter práce a špecifickú činnosť zamestnancov
colnej správy s veľkým počtom vysunutých pracovísk. Výdavky sú spojené hlavne so
zahraničnými aktivitami CR SR, kde ide o úlohy a záväzky dané rokovaniami predstaviteľov
Colnej správy SR s partnermi colných správ iných krajín, o zasadnutia Svetovej colnej
organizácie (WCO), spoluprácu s orgánmi Európskej komisie EU a koordinačné porady CR
SR a GŘC ČR.
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Energia, voda a komunikácie - čerpanie je v rozhodujúcej miere ovplyvnené spotrebou
elektrickej energie, ktorou sa vykuruje prevažná časť pracovísk. Výdavky za telefón, fax,
plyn, tepelná energia, vodné, stočné, poštovné a pod. predstavujú nevyhnutnú potrebu na chod
Colnej správy SR .
Položka za materiál a dodávky zahŕňa platby za dodané tovary a služby používané v
pracovnom procese ako sú napr. kancelárske potreby a materiál, papier, upratovanie, čistenie,
stravovanie, rovnošaty a pod.
Čerpanie finančných prostriedkov na položke dopravné je potrebné na zabezpečovanie
prevádzkyschopnosti služobných motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov,
ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie činnosti CS SR . Ide o výdavky za palivá, mazivá a
oleje, servis a údržbu, náhradné diely na opravy, poistné ako zákonné tak i havarijné.
Finančné prostriedky vynakladané na údržbu a nájomné sú nevyhnutné na
zabezpečenie chodu všetkých útvarov CS SR .
Čerpanie na položke ostatné tovary a služby je ovplyvnené výdavkami súvisiacimi
s colným vzdelávaním a ďalšími výdavkami na externé školenia, kurzy a semináre, nákladmi
na štúdie, expertízy a posudky z dôvodu poradensko-konzultačnej spolupráce.
710 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Kapitálové výdavky v priebehu roka 2001 boli vynaložené predovšetkým na
dokončenie rozostavaných stavieb (investičná výstavba), a na zakúpenie najnevyhnutnejšej
techniky (vrátane techniky pre špeciálne útvary) a výpočtovej techniky.
Príjmy v rámci kapitoly MF SR
Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na obdobie roku 2001 boli rozpísané
príjmy pre CS SR ako záväzný ukazovateľ vo výške 64 000 tis Sk nasledovne:

Ukazovateľ
v tis Sk

Druh príjmu
220 - administratívne a iné poplatky a
platby
230 - kapitálové príjmy
240 - úroky z domácich úverov, pôžičiek
a vkladov
290 - iné nedaňové príjmy

Celkom príjmy

Skutočnosť
k 31/12/01
v tis Sk

400

10 502
1 621

48 000
15 600

43 996
16 975

64 000

73 094

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2000, kedy CS SR vykázala hodnotený ukazovateľ
vo výške 65 198 tis Sk, vzrástli príjmy v absolútnej hodnote o 7 896 tis Sk.
6. Personálne otázky
Priebežné prijímanie colníkov a civilných zamestnancov na Colnom riaditeľstve SR a
colných úradoch prebiehalo v uplynulom roku podľa príslušných ustanovení zákona č.
200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa stanovených pravidiel prijímacieho
konania. Fluktuácia v colnej správe v porovnaní s rokom 2000 má mierne stúpajúci charakter.
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Prejavilo sa to jednak na Colnom riaditeľstve SR a tiež aj na colných úradoch. Celkom
v colnej správe bol ukončený služobný (pracovný) pomer so 221 zamestnancami, čo je o 26
prípadov viacej ako v roku 2000. Pod tento stav sa nemalou mierou zapísalo skončenie
pracovného pomeru zamestnancov, ktoré oproti predchádzajúceho roku vzrástlo o 18
prípadov.
Priemerné prepočítané stavy zamestnancov za obdobie 1.-12.2001

Colný úrad
CR SR

colníci
plán

B. Bystrica
Bratislava
Čierna n. Tisou
Fiľakovo
Komárno
Košice
Nitra
Poprad
Prešov
Senica
Štúrovo
Trenčín
Trstená
Žilina
CR
Spolu

civilní zamestnanci

222
818
288
261
272
272
284
260
318
429
231
270
230
555
450

skutočnosť
205,0
800,0
278,0
260,0
266,5
266,0
267,0
263,5
310,0
421,0
226,0
261,5
227,5
542,5
406,5

5160

5001,0

plán
21
59
20
33
15
28
33
21
25
22
16
20
28
39
210

skutočnosť
21,0
54,5
18,0
32,0
15,0
26,0
30,5
19,0
25,0
19,5
16,0
20,5
27,5
38,5
205,0

590,0

568,0

zamestanci
spolu
plán
skutočnosť
243
226,0
877
854,5
308
296,0
294
292,0
287
281,5
300
292,0
317
297,5
281
282,5
343
335,0
451
440,5
247
242,0
290
282,0
258
255,0
594
581,0
660
611,5
5750

5569,0

Plánovaný objem finančných prostriedkov na rok 2001 na služobné príjmy v štátnej službe
predstavuje sumu 901 411 tis. Sk, čo pri plánovanom priemernom prepočítanom počte
colníkov 5 160 predstavuje priemerný služobný príjem colníka vo výške 14 558,- Sk. Na 590
civilných zamestnancov boli pridelené mzdové prostriedky vo výške 90 764 tis. Sk, čo
predstavuje plánovaný priemerný plat vo výške 12 820,- Sk.
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Školské vzdelanie colníkov k 31.12.2001
Colný úrad
CR SR
Banská Bystrica
Bratislava
Čierna nad Tisou
Fiľakovo
Komárno
Košice
Nitra
Poprad
Prešov
Senica
Štúrovo
Trenčín
Trstená
Žilina
CR
Spolu

Základné
vzdelanie
počet
%
5
2,2
4
0,5
6
2,1
1
0,4
2
0,6
2
0,7
4
1,2
4
0,9
1
0,3
5
1,9
3
0,5
14
2,2
51
0,9

Stredné
vzdelanie
počet
%
17
1,9
5
1,7
15
5,3
3
1,0
9
3,1
9
2,9
3
1,1
8
2,3
2
0,5
4
1,6
4
1,4
8
3,1
4
0,7
51
8,2
142
2,5

Úplné
stredné
počet
%
184
80,0
747
86,2
223
76,4
236
82,8
252
88,4
224
76,5
232
75,8
212
75,7
254
73,6
390
87,6
206
80,5
203
68,6
195
75,3
496
84,2
379
60,6
4433
78,4

VŠ
počet
41
99
64
28
29
58
63
65
79
49
46
88
51
86
181
1027

Spolu
%
17,8
11,4
21,9
9,8
10,2
19,8
20,6
23,2
22,9
11,0
17,9
29,7
19,7
14,6
29,0
18,2

230
867
292
285
285
293
306
280
345
445
256
296
259
589
625
5653

Priemerný plat na 1 zamestnanca podľa colných úradov a CR SR
COLNÁ SPRÁVA

Priemerný plat na 1 zamestnanca
INDEX
Rok 2000
Rok 2001
2001/2000
12 685
13 474
+ 6,22
Banská Bystrica
13 125
13 578
+ 3,45
Bratislava
14 997
15 092
+ 0,63
Čierna nad Tisou
14 196
14 609
+ 2,91
Fiľakovo
15 059
14 980
- 0,52
Komárno
14 456
14 648
+ 1,33
Košice
13 298
13 875
+ 4,34
Nitra
14 518
14 819
+ 2,07
Poprad
14
572
14
888
+ 2,17
Prešov
14 469
14 783
+ 2,17
Senica
14 843
15 069
+ 1,52
Štúrovo
14 531
14 794
+ 1,81
Trenčín
14 968
15 036
+ 0,45
Trstená
14 127
14 543
+ 2,94
Žilina
17 673
17 800
+ 0,72
CR SR
SPOLU
14 475
14 846
+ 2,56
Priemerný plat na jedného zamestnanca colnej správy má mierne vzrastajúcu
tendenciu. Len na Colnom úrade Komárno došlo k zníženiu priemerného platu, čo bolo
zapríčinené odchodom starších colníkov zaradených do vyšších platových tried a prijatím
nových colníkov. Dosiahnutý priemerný plat zamestnancami colnej správy za rok 2001
predstavuje sumu 14 846,- Sk. Dosiahnutý priemerný služobný príjem colníkov za rok 2001
predstavuje sumu 15 021,- Sk a dosiahnutý priemerný plat civilných zamestnancov
predstavuje sumu 13 306,- Sk.
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7. Ciele a prehľad ich plnenia
¾ OBMEDZIŤ ROZSAH TIEŇOVEJ EKONOMIKY, DAŇOVÝCH ÚNIKOV A ŠPEKULÁCIÍ
Úloha č. 6
Vytvoriť podmienky na zefektívnenie spolupráce colnej a daňovej správy pri vymáhaní
colných a daňových nedoplatkov.
V rámci prác na prepojení colného a daňového informačného systému (projekt Efekt
CD) bolo realizované prepojenie CR SR a DR SR špeciálnou dátovou linkou, slúžiacou na
prenos údajov z CIS do DIS vo forme čiarového kódu. Paralelne boli zahájené práce na
vytvorení jednotného registra subjektov v rámci rezortu MF SR.
Úloha č. 7
Posilniť kontrolnú činnosť colných orgánov s dôrazom na následnú kontrolu.
K 01.12.2000 bolo na Colnom riaditeľstve SR vytvorené oddelenie následných
kontrol, ktoré metodicky riadi, koordinuje a kontroluje činnosť v jednotlivých regiónoch.
Bola prijatá koncepcia postupného zdokonaľovania kontrolného systému colnej správy.
Vykonáva sa analýza došlých a vybavených sťažností a petícií.
Úloha č. 8
Prijať opatrenia zamerané na boj proti korupcii v colnej správe, s cieľom eliminovať konflikt
záujmov rodinných príslušníkov colníkov v špedičných firmách.
Úloha realizovaná Zákonom č. 200/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 34 ods.
1 písm. f) : je osobou blízkou nadriadenému alebo inému colníkovi a podlieha jeho
pokladničnej alebo účtovnej kontrole, alebo je osobou blízkou tomu, kto by mohol ovplyvniť
jeho nezávislosť v colnom konaní.
Na základe Národného programu boja proti korupcii bol na aktuálne podmienky
Colnej správy vypracovaný Akčný plán boja proti korupcii. Taktiež bol prijatý Etický kódex
colníka.
Úloha č. 9
Prijať opatrenia s cieľom zintenzívniť účasť colných orgánov v boji proti praniu špinavých
peňazí, iným druhom korupcie, v boji proti drogám, colným podvodom, organizovanému
zločinu, detskej pornografii a krádeží motorových vozidiel.
Pre zintenzívnenie boja proti drogám a iným nebezpečným materiálom, colným
podvodom, organizovanému zločinu a iným formám páchania trestnej činnosti, Colná správa
SR zriadila špeciálny útvar – Odbor boja proti drogám a nebezpečným materiálom, ktorý
v tejto oblasti líniovo riadi regionálne útvary odboru.
Rovnako boli zriadené oddelenia následných kontrol po prepustení tovaru do režimu
voľného obehu, tranzitu a iných foriem ekonomických režimov. Organizačnými opatreniami
boli vytvorené predpoklady pre ich úspešnú činnosť.
Úlohu vyplývajúcu z programového vyhlásenia vlády oddelenie Inšpekcie GR CR
SR úspešne splnilo a za účelom obmedzenia rozsahu daňových únikov a špekulácií vynaložila
maximálne úsilie v boji proti korupcii páchanej colníkmi, pričom bolo potrebné zabezpečiť si
prístup k informáciám aj pre úspešné splnenie úloh spojených z predchádzaním zamedzením,
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odhaľovaním a zadokumentovaním prípadov colných podvodov a organizovaného zločinu
páchaných colníkmi, aktivizovať skrytý dohľad a vytvoriť spoločné skupiny s policajtmi.
S cieľom dosiahnuť úspešné splnenie uvedeného boli prijaté opatrenia a priebežne
plnené úlohy v týchto oblastiach:
¾ Oblasť legislatívy
- Bol prijatý zákon č. 240/2001 Z.z. , ktorý umožňuje úspešne plniť úlohy inšpekčnej
činnosti využívaním prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a informačnotechnických prostriedkov.
¾ Oblasť materiálno-technická
- V súlade s návrhom rozpočtu na rok 2001 inšpekcia GR CR SR zabezpečila ochranu
kancelárskych priestorov s cieľom zamedziť možnému oboznámeniu sa s utajovanými
skutočnosťami a informáciami nepovolaným osobám, vybavenie automobilovou
technikou a s časti vystrojovacou technikou.
¾ Oblasť personálneho zabezpečenia
- V priebehu roku 2001 bola podaná žiadosť o prijatie na inšpekciu GR CR SR, ktorá
bola samotnými riaditeľom colného úradu a generálnym riaditeľom CR SR schválená,
čo by malo pomôcť naplniť plánovaný stav colníkov na oddelení ako i pomôcť pri
plnení vyššie uvedených úloh.
¾ Oblasť spolupráce a súčinnosti
- Pre zabezpečenie prístupu k informáciám potrebných pre plnenie úloh súvisiacich
s činnosťou IGR CR SR bolo postupované v zmysle platných dohôd uzatvorených
s ostatnými orgánmi štátnej správy, ktoré tieto informácie spravujú.
Výsledkom inšpekčnej činnosti do dnešného dňa roku 2001 boli zistenia, na základe
ktorých bolo zo služobného pomeru prepustených 16 colníkov. Ďalej bolo zistených 57
prípadov nesplnenia si služobných povinností v colnom konaní, 16 prípadov porušenia
služobnej prísahy , 9 prípadov požitia alkoholických nápojov, 35 prípadov daňových
únikov, 59 prípadov nevykonania riadnej colnej kontroly, jeden prípad porušenia
pracovnej disciplíny. Na základe uvedeného bolo podaných 62 trestných oznámení, z toho
voči 14 colníkom bolo vznesené obvinenie.
V colných kurzoch sú uvedené témy samostatnými predmetmi. V rámci
špecializovaných colných kurzov bolo na tému boja proti korupcii, organizovaného zločinu a
posilnenia riadiacich zručností vyškolených 25 vedúcich vnútrozemských a pohraničných
colných pobočiek v roku 2001.
Do špecializovaného colného kurzu v oblasti boja proti pašovaniu drog a na posilnenie
zručností operatívno-pátracej činnosti je v roku 2001 zaradených 27 colníkov, ktorí prípravu
ukončia v roku 2002.
Prostredníctvom vyškolených colníkov sa zintenzívni ich účasť v boji proti korupcii,
klientelizmu, organizovanému zločinu, v boji proti colným podvodom a pašovaniu drog a
iných návykových látok.
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¾ RIEŠIŤ

PROBLÉMY KOMPLEXNEJ SPRÁVY NEPRIAMYCH DANÍ COLNÝMI ORGÁNMI A
POSILNIŤ NÁSLEDNÚ KONTROLNÚ ČINNOSŤ COLNÝCH ORGÁNOV

Úloha č. 15
Prijať opatrenia na zabezpečenie úloh spojených s prechodom na komplexnú správu
spotrebných daní colnými orgánmi.
Na CR SR vybudovať organizačný útvar zaoberajúci sa jednotlivými druhmi daní.
V legislatívnej lehote zriadiť na colných úradoch oddelenia správy dane, odborne ich
pripraviť.
V zmysle úlohy č. 15 bol prijatý celý rad opatrení a čiastkových krátkodobých úloh
zameraných na problematiku komplexnej správy nepriamych daní colnými orgánmi a
posilnenia následnej kontrolnej činnosti.
Po schválení zákona č. 239/2001 o spotrebnej dani z minerálnych olejov bol
ustanovený riadiaci výbor k správe nepriamych daní, ktorého stáli členovia sú funkcionári
schopní vzhľadom na svoju riadiacu pôsobnosť operatívne v potrebnom rozsahu formulovať
a kontrolovať plnenie aktuálných úloh v súvislosti so správou spotrebných daní. V zmysle
prijatej koncepcie prechodu správy daní z daňových na colné orgány opatrenia smerovali do
identifikovania:
A.
1.Optimálnej organizačnej štruktúry správy spotrebnej dane z minerálnych olejov tak, aby táto
bola schopná bez problémov postupne absorbovať ďalšie spotrebné dane tak , ako budú
prechádzať do pôsobnosti Colnej správy.
2. Úloh pre vytvorené štruktúry správy dane až po úroveň opisu pracovnej funkcie.
3. Počty funkčných miest pre jednotlivé útvary.
Táto problematika je komplexne zhrnutá v Rozhodnutí GR CR SR č. 94/2001.
B.
1. Štruktúry daňových subjektov.
Táto štruktúra sa postupne vytvára v procese registrácie daňových subjektov.
C.
1. Dynamickej zložky pôsobiacej v problematike uvedenej pod bodmi A. a B.
Táto zložka sa čiastočne zapracováva do programového vybavenia správy dane, z časti bude
predme-tom poznávania správcov dane v čase reálnej správy dane.
Na úrovni colných úradov boli zriadené oddelenia správy nepriamych daní, ktoré sa v
súčasnosti dostávajú na plánované počty príslušníkov. Vedúci oddelení nepriamych daní
absolvovali špeciálne intenzívne internátne preškolenie v trvaní jedného mesiaca, ukončené
skúškami.
Personálne obsadenie oddelení nepriamych daní na colných úradoch vychádza z
predbežného počtu podaných žiadostí o registráciu a z náročnosti zaregistrovaných subjektov
na správu dane.
Na úrovni CR SR prichádza k pretransformovaniu oddelenia nepriamych daní na odbor
nepriamych daní, ktorý bude vecne príslušným útvarom správy nepriamych daní.
Na základe získaných a dostupných informácií bol započatý projekt vypracovania
potrebnej informačnej podpory s externým dodávateľom. Boli spracované čiastkové pracovné
postupy pre oblasť registrácie, vydávania odberných poukazov, obehu sprievodného
dokumentu, daňových zábezpiek,spracovania daňových priznaní , kontroly použitia daňovo
zvýhodneného minerálneho oleja poľnohospodármi vo väzbe na poľnohospodárske stroje.
Po zistení budúceho spoločného označovača daňovo zvýhodneného minerálneho oleja
používaného v EU a po konzultácii s Odborom nepriamych daní MF SR, uzatvorilo CR SR s
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odbornou spoločnosťou zmluvu o vypracovaní praktického metodického postupu zisťovania
prítomnosti označovača v plynovom oleji tzv. poľná skúška. Metodika bude dodaná koncom
novembra 2001.
V súčasnosti sa prijímajú ďalšie krátkodobé úlohy súvisiace s materiálnym
zabezpečením správy dane a jej finančným zabezpečením.
Prijatím zákona č. 239/2001 Z.z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov (s
nadobudnutím úplnej účinnosti odo dňa 1.1.2002) Colná správa SR získala nové kompetencie
v oblasti správy nepriamej dane. Ide o nové činnosti, ktoré je potrebné realizovať do účinnosti
zákona. Tieto činnosti je potrebné analyzovať s cieľom ich automatizácie a následnej
implementácie vyvinutého systému. S dodávateľom systému bola podpísaná rámcová zmluva
na dodávku softvérového riešenia pre automatizáciu činností spojených so správou
nepriamych daní.
Odbor informatiky obstaral a dodá výpočtovú techniku pre Oddelenia správy dane na
všetky colné úrady a Odbor správy dane na CR SR podľa požiadaviek, ďalej dodá software a
komunikačné spojenie pre potreby správy spotrebnej dane na CÚ a CR SR.
¾ COLNÚ

OBLASŤ PRIORITNE PODRIADIŤ PRÍSTUPOVÉMU PROCESU DO EÚ A
REŠPEKTOVAŤ ZÁVÄZKY VYPLÝVAJÚCE Z WTO A CEFTA, ÚČINNEJŠIE VYUŽÍVAŤ
MEDZINÁRODNÉ NORMY OCHRANY DOMÁCEHO TRHU.

Úloha č. 18
Návrh Colného zákona
Úloha bola rozpracovaná podrobnejšie na podmienky colnej správy na čiastkové úlohy,
ktoré v prípade colnoprávneho odboru, v oblasti legislatívy zahŕňali úlohu spracovať a
predložiť MF SR návrh nového Colného zákona a vykonávacích predpisov k nemu.
Plnenie: Spracoval sa návrh nového Colného zákona, ktorý bol schválený 22. mája 2001
Národnou radou Slovenskej republiky. Tiež bol vypracovaný návrh vyhlášky Ministerstva
financií SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona Uvedené právne
predpisy nadobudli účinnosť 1. júla 2001 a sú výsledkom snahy Slovenskej republiky o
aproximáciu colnej legislatívy Európskej únie.
Úloha č. 19
Pripraviť a predložiť návrh zákona o colnej správe, ktorý by podstatne posilnil postavenie,
právomoc a pôsobnosť colnej správy a oprávnenia a prostriedky colníka.
Plnenie: Bol spracovaný návrh zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve, prerokovaný
v legislatívnom procese a schválený Národnou radou Slovenskej republiky. Uvedený zákon
nadobudol účinnosť 1. júla 2001. Zákon upravuje postavenie, organizáciu, právomoc a
pôsobnosť orgánov štátnej správy v colníctve, tiež povinnosti, oprávnenia a prostriedky
colníka.
Z úlohy č. 19 vyplynula pre Colné riaditeľstvo SR čiastková úloha inštitucionalizovať
oblasť boja proti kriminalite, vzdelávania, analýzy vzoriek tovaru a zdravotnej starostlivosti o
colníkov. V tejto súvislosti na plnenie úloh podľa zákona č. 240/2001 Z.z. o orgánoch štátnej
správy v colníctve môže generálny riaditeľ CR SR zriadiť Colný kriminálny útvar
(v súčasnosti funguje odbor drog a nebezpečných materiálov), colné laboratórium (pôsobí ako
colno-technické laboratórium - oddelenie colnoprávneho odboru), colný inštitút (v súčasnosti
funguje inštitút vzdelávania) a zdravotnú službu colnej správy ako osobitné útvary
organizačnej štruktúry colnej správy.
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Úloha č. 20
Vytvoriť podmienky na to, aby colná oblasť bola prioritne podriadená prístupovému procesu
SR do EÚ
Plnenie Národného programu pre prijatie „acquis communautaire“.
Úloha bola podrobnejšie rozpracovaná na podmienky colnej správy na čiastkové
úlohy, ktoré v prípade 1. odboru zahŕňali prípravu nového Colného zákona a prípravu
vykonávacích predpisov k nemu, ktoré by boli úplne zlučiteľné s právnou úpravou EÚ v tejto
oblasti.
Plnenie: Úloha sa plnila tak, že bol spracovaný nový Colný zákon a vykonávacie
predpisy k nemu, ktoré sú v súlade s predpismi EÚ v tejto oblasti. Uvedené právne predpisy
nadobudli účinnosť 1. júla 2001.
Bol spracovaný zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve, ktorý je účinný od 1. júla
2001.
Čiastková úloha
V rámci aproximácie práva SR s ekvivalentným právom EÚ v oblasti colníctva
spracovávať podľa vývoja v EÚ prvotné návrhy zmien právnych predpisov SR a predkladať
ich prostredníctvom MF SR do legislatívneho procesu. Na tento účel vytvoriť optimálne
podmienky v oblasti ľudských zdrojov, technických prostriedkov a prístup k informáciám.
Plnenie: Sústavne sa sleduje vývoj právnej úpravy EÚ a časť úlohy, ktorá sa týka
podmienok na plnenie úloh, možno vyhodnotiť v tom zmysle, že súčasná systemizácia
funkčných miest a platov tomu nezodpovedá.
Čiastková úloha
Podieľať sa na príprave revidovaného Kjótskeho dohovoru a zabezpečiť prístupový
proces a jeho transformáciu do vnútroštátneho zákonodarstva.
Plnenie: Návrh na vyslovenie súhlasu s podpisom Protokolu o zmene Medzinárodného
dohovoru o zjednodušení a zladení colných režimov a jeho následnou ratifikáciou bol
schválený vládou SR dňa 7. júna 2000 uznesením č. 417/2000. Uznesením vláda SR
odporučila prezidentovi SR, aby splnomocnil ministerku financií a ako alternáta generálneho
riaditeľa CR SR na podpis Protokolu s výhradou ratifikácie. Na základe splnomocnenia
generálny riaditeľ CR SR dňa 15. 6. 2000 podpísal v zastúpení prezidenta SR v sídle Svetovej
colnej organizácie Protokol s výhradou ratifikácie.
Po podpise s výhradou ratifikácie je Protokol ďalej potrebné predložiť na vyslovenie
súhlasu s ratifikáciou do Národnej rady SR a po vyslovení súhlasu s ratifikáciou predložiť ho
na ratifikáciu prezidentovi SR. Tento postup bude aktuálny až po porovnaní ustanovení
Všeobecnej prílohy a osobitných príloh revidovaného Kjótskeho dohovoru, ktoré tvoria
prílohu č. II a III Protokolu, s ustanoveniami nového Colného zákona, aby bolo možné
vyšpecifikovať odlišnosti od národného právneho poriadku a tak presne určiť rozsah prijatia
osobitných príloh revidovaného Kjótskeho dohovoru a prípade uplatnenia výhrad k niektorým
ich ustanoveniam, resp. pripraviť návrh na novelu nového Colného zákona v zmysle
ustanovení revidovaného Kjótskeho dohovoru. Nemenej dôležitá je v tejto súvislosti
skutočnosť, že colné predpisy SR budú vzhľadom na naše integračné záväzky v budúcnosti
založené na ekvivalentnej právnej úprave EÚ a z toho dôvodu asi nebude žiadúce, aby sa
s ohľadom na prijaté medzinárodné zmluvy odlišovali. Preto ďalším dôležitým dôvodom pre
pozdržanie procesu ratifikácie Protokolu je zatiaľ nejasný postoj EÚ, na ktorý čakajú aj ďalšie
asociované krajiny. Podľa posledných informácií by EÚ mala k Protokolu pristúpiť ako
samostatná zmluvná strana, s tým, že príjme najprv len Všeobecnú prílohu Kjótskeho
dohovoru.
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Čiastková úloha
Príprava na plnenie úloh v oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky
Plnenie: V oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ sa iniciovali prípravy
colnej správy SR na tú časť agendy spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorú bude colná
správa zabezpečovať a spravovať po vstupe do Európskej únie. V rámci uvedeného procesu sa
začalo s presadzovaním zámeru colnej správy SR vybudovať a sprevádzkovať platobný úrad
pre vyplácanie vývozných náhrad, a tým znásobiť mieru účasti colnej správy SR na agende
týkajúcej sa spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.
Úloha č. 21
Vytvoriť podmienky na to, aby colná oblasť bola prioritne podriadená prístupovému procesu
SR do EÚ
Zavádzanie štandardov (Blueprints) do výkonu colnej služby v rámci Predvstupovej stratégie.
Zákon č. 240/2001 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve, ktorý nadobudol
účinnosť 1. júla 2001, vychádza jednak z identifikácie postavenia colnej správy vo vzťahu
k iným štátnym orgánom, jej právomoci a pôsobnosti podľa teraz platnej právnej úpravy, a
jednak z požiadaviek Európskej únie prezentovaných v dokumentoch Európskej únie (napr.
CUSTOMS BLUEPRINTS) ako minimálne štandardy, ktoré musí colná správa splniť ešte
pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie.
Colná správa SR postupne zavádza štandardy (Blueprints) v oblasti automatizácie
podľa jednotlivých ukazovateľov. V súčasnosti sú definované priority rozvoja systémov
prostredníctvom hlavných úloh odboru informatiky v rámci hlavných úloh Colnej správy SR,
ako aj úlohami vyplývajúcimi z predvstupovej stratégie. Stratégia riadenia informatiky bude
vychádzať z pripravovanej celorezortnej koncepcie informatiky a táto bude následne
rozpracovaná na podmienky Colnej správy SR. V rámci technickej stratégie bola definovaná
metodológia rozvoja systémov. V súčasnosti rozpracované systémy používajú jednotnú formu
dokumentovania, ktorá bude upravená v internej norme riadenia colnej správy. Pripravuje sa
projekt pre vytvorenie rozhrania so systémami EÚ (TARIC, EBTI, EU Import Quota, atď).
V rámci aplikačnej stratégie prebiehajú projekty modernizácie automatizácie spracovania
colných a tranzitných deklarácií, pripravuje sa projekt na vytvorenie nového finančného
a garančného systému. V rámci prevádzkovej stratégie informatiky sú pri nových systémoch
vykonávané procedúry akceptačného testovania, je zabezpečená podpora systémov jednak
zmluvnými vzťahmi s dodávateľmi a taktiež zamestnancami oddelení informatiky na colných
úradoch. Štát realizuje kontrolu systémov prostredníctvom všeobecne záväzných predpisov,
resp. auditov na implementáciu projektov Phare. Systém spätnej väzby je zabezpečený
prostredníctvom pravidelných porád informatikov a elektronickým prepojením centra
s užívateľmi a zamestnancami výkonu služby.
Úloha č. 22
Pri príprave colného sadzobníka rešpektovať záväzky SR, ktoré vyplývajú z WTO.
Záväzky vyplývajúce z WTO týkajúce sa colných sadzieb sú každoročne zapracované
do colného sadzobníka SR v súlade s listinou koncesií prijatou v rámci Uruguajského kola
GATT 1994 a neskorších zmien, na základe podkladov MF SR.
Na príprave colného sadzobníka participuje Ministerstvo financií SR zmluvnými
colnými sadzbami a prílohami. Colná správa SR akceptuje všetky záväzky vyplývajúce
z požiadaviek WTO, ktoré sú každoročne zapracovávané.
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Úloha č. 23
Záväzky SR vyplývajúce z CEFTA aktualizovať v Integrovanej tarife.
Záväzky SR vyplývajúce zo Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode pravidelne
zohľadňovať v Integrovanej tarife.
Záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z Európskej dohody o pridružení,
Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode, dohôd o voľnom obchode medzi SR a EZVO,
pobaltskými krajinami, Izraelom a Tureckom sú každoročne zohľadnené v číselníkoch colnej
správy používaných na vymeriavanie cla a publikované v služobnom predpise ako aj
v integrovanej tarife publikovanej vo finančnom spravodajcovi.
Záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohôd o zónach voľného obchodu CEFTA sú
zapracované a aktualizované v Integrovanej tarife, ktorá je súčasťou colného informačného
systému. Používa sa na výpočet colného dlhu. Integrovaná tarifa je zverejnená na internetovej
stránke Colnej správy a v Informačnom spravodaji MF SR.
Úloha č. 24
S dôrazom na budúcu vonkajšiu hranicu SR s EÚ vybudovať infraštruktúru hraničných
priechodov (s Ukrajinou) v nákladnej a osobnej doprave.
Cestný hraničný priechod (HP) Ubľa má v súčasnej dobe, ako aj v súvislosti
s budúcou vonkajšou hranicou SR s EÚ vybudovanú dostatočnú infraštruktúru pre výkon
colnej a pasovej kontroly SR.
Na HP Vyšné Nemecké v priebehu rokov 1999 – 2000 prebehla rozsiahla
rekonštrukcia financovaná z projektu PHARE. V súčasnosti možno konštatovať, že kontrolné
orgány pôsobiace na tomto HP majú vytvorené dostatočné podmienky a infraštruktúru pre
svoj výkon aj z pohľadu budúcej vonkajšej hranice SR s EÚ.
Úloha č. 31
Návrh zákona o opatreniach týkajúcich sa dovozu, vývozu a spätného vývozu tovarov
porušujúcich niektoré práva duševného vlastníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Colné riaditeľstvo spolupracovalo na príprave a tvorbe zákona o opatreniach proti
porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru, ktorý
vychádza z Dohovoru TRIPS a Nariadenia Rady č. 3295/94. Zákon o opatreniach proti
porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru bol
uverejnený v Zbierke zákonov pod číslom 271/2001 Z.z. a nadobudol účinnosť 1. augusta
2001.
Úloha č. 34
Návrh Nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva Colný sadzobník.
Na úlohe sa pracuje, vykonávajú sa zmeny harmonizácie systému a prebiehajú
rokovania so zainteresovanými rezortami.
Harmonizačný program nepreferenčných pravidiel pôvodu, ktorým bola po technickej
stránke poverená Svetová colná organizácia (WCO) bol ukončený a výsledky boli predložené
výboru pre pôvod tovaru WTO. Výbor pre pôvod tovaru WTO v stanovenej lehote neukončil
všetky práce a až na nadchádzajúcej Ministerskej konferencii WTO v Katare sa rozhodne ako
sa bude postupovať ďalej v tejto oblasti.
Kombinovaná nomenklatúra EÚ je každoročne preberaná a publikovaná nariadením
vlády, ktorým sa vydáva colný sadzobník. Novým colným zákonom bol ustanovený
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integrovaný colný sadzobník, ktorý bude obsahovať aj doplnkové členenie ku Kombinovanej
nomenklatúre a zák. č. 240/2001 o orgánoch štátnej správy v colníctve ustanovuje inštitút
správcu integrovaného colného sadzobníka, ktorý však doposiaľ nebol konštituovaný.
8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku
Colné riaditeľstvo SR je rozpočtovou organizáciou so sídlom v Bratislave, ktorá
využívala v sledovanom období pre svoju činnosť prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu.
Rovnako i všetky výnosy plynúce z aktivít Colnej správy SR sú príjmami štátneho rozpočtu.
Zo záverov uskutočneného „Hodnotenia činnosti Colnej správy SR za rok 2001“
vyplýva, že colná správa svoje úlohy v sledovanom období splnila. Z vykonanej analýzy
jednotlivých činností CS vyplynuli úlohy pre nasledujúce obdobie, ktoré boli definované a
predložené MF SR na schválenie v dokumente „Hlavné úlohy Colnej správy SR na rok
2002“.
8.1 Hodnotenie organizácie Colné riaditeľstvo SR za rok 2001 zo strany ústredného
orgánu
Zákonom č. 240/2001 Z.z. boli Colné riaditeľstvo SR a colné úrady, ktoré tvoria colnú
správu zaradené medzi orgány štátnej správy v colníctve.
Medzi najdôležitejšie úlohy colnej správy patrí vykonávanie colného dohľadu na
celom území SR, ktorým sa zabezpečuje dodržiavanie colných predpisov alebo zabraňuje ich
porušovaniu s konečným cieľom ochrany ekonomických záujmov SR. Dohľad je v zmysle
colného zákona č. 238/2001 Z.z. orientovaný najmä na kontrolu správnosti údajov uvedených
v colnom vyhlásení, keď nesprávnym sadzobným zaradením tovarov, neoprávneným
uplatňovaním nárokov na zníženú colnú sadzbu je znižovaná colná hodnota tovaru
s následným znižovaním príjmov do štátneho rozpočtu. Posun v uvedenej oblasti nastal po
prijatí koncepcie postupného zdokonaľovania kontrolného systému colnej správy s následným
vytvorením oddelenia následných kontrol po prepustení tovaru do režimu voľného obehu,
tranzitu a iných foriem ekonomických režimov, ktoré metodicky riadi, koordinuje a kontroluje
činnosť v jednotlivých regiónoch Slovenska.
Pre zintenzívnenie boja proti drogám a iným nebezpečným materiálom, colným
podvodom, organizovanému zločinu a iným formám páchania trestnej činnosti zriadila Colná
správa SR špeciálny útvar – Odbor boja proti drogám a nebezpečným materiálom, ktorý
v tejto oblasti riadi regionálne útvary odboru. Colná správa prijala opatrenia zamerané aj na
boj proti korupcii v colnej správe, na odhaľovanie a dokumentovanie prípadov colných
podvodov a organizovanie zločinu páchaného colníkmi.
Pri hodnotení prínosu colnej správy pre ústredný orgán ako aj pre ostatné organizácie
verejnej správy a pre širokú verejnosť je treba zdôrazniť najmä jej nezastupiteľnú úlohu ako
výkonného orgánu štátnej správy v oblasti zabezpečovania príjmovej časti štátneho rozpočtu.
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9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Za hlavné skupiny užívateľov výstupov činnosti Colnej správy SR možno považovať
predovšetkým podnikateľskú i cestovateľskú verejnosť Colná správa SR úzko spolupracuje
s ústrednými orgánmi štátnej správy, Policajným zborom SR, Ústredným daňovým
riaditeľstvom, obchodnými komorami a profesnými združeniami podnikateľských subjektov,
a neposlednom rade i s orgánmi regionálnych samospráv a ostatnou cestujúcou verejnosťou.
Od 1.1.2001 nadobudol účinnosť zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám. Od začiatku jeho účinnosti bola zabezpečená aplikácia ustanovení
o povinnom zverejňovaní informácií a to ako na Colnom riaditeľstve SR, tak aj na colných
úradoch. Po nadobudnutí účinnosti zákona Metodicko informačné centrum prevzalo garanciu
nad jeho plnením v rámci CR SR. Pre túto oblasť činnosti vydal generálny riaditeľ CR SR
interný akt riadenia.
K 31.12.2001 CR SR eviduje 490 podaných žiadostí o poskytnutie informácie. Zo
strany verejnosti je najviac využívanou e-mailová schránka CR SR, cestou ktorej bolo
podaných cca 90 % evidovaných žiadostí. K uvedenému dňu boli všetky žiadosti vybavené
v súlade s požiadavkami dopytujúcich sa.
V súvislosti s aplikáciou zákona č. 211/2000 Z.z. a prevádzkovaním internetovej
stránky colnej správy je zatiaľ ohlas verejnosti kladný.
Za rok 2001 bolo vo verejnoprávnej i v súkromných televíznych staniciach
odvysielaných 79 reportáží, týkajúcich sa činnosti CS SR. Ďalej bolo odvysielaných 13
krátkych diskusných relácií približujúcich verejnosti niektoré špecifiká z výkonu služby
colníkov. V dennej tlači a ostatných periodikách bolo na podnet CR SR publikovaných 417
článkov poukazujúcich na úspešné zásahy CS SR v oblasti boja proti drogám a colným
podvodom, ale i na odhalené prípady korupcie v radoch colnej správy.

h.c.r. JUDr. Milan J a s e n o v e c
generálny riaditeľ
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