Výročná správa o činnosti colnej správy za rok 2006
1. Identifikácia organizácie
Názov organizácie:

Colná správa
(Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, 9 colných úradov a colný kriminálny úrad)

Sídlo organizácie:

Mierová 23, 815 11 B r a t i s l a v a

Rezort / zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Generálny riaditeľ:

h.c.r. JUDr. Eleonóra Kročianová

Členovia vedenia:
v.c.r. PhDr. Jozef Turčák – námestník generálneho riaditeľa pre úsek výkonu služby
v.c.r. Bc. Milan Olejár – námestník generálneho riaditeľa pre úsek podporných činností
11 riaditeľov odborov Colného riaditeľstva Slovenskej republiky
3 vedúci samostatných oddelení Colného riaditeľstva Slovenskej republiky
9 riaditeľov colných úradov
1 riaditeľ colného kriminálneho úradu
Kontakt:

tel.: +421248273152
fax: +421243421879
e-mail: miccr@colnasprava.sk
internetová stránka: www.colnasprava.sk

Predmet činnosti:
Predmetom činnosti colnej správy (ďalej len „CS“) v roku 2006 bolo vykonávanie úloh
stanovených zákonom č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon č. 652/2004 Z. z.“) a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika (ďalej len „SR“) viazaná.
Forma hospodárenia:

Colné riaditeľstvo SR - rozpočtová organizácia
Colné úrady a colný kriminálny úrad – preddavkové organizácie napojené na
rozpočet Colného riaditeľstva SR
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2.

Poslanie a strednodobý výhľad CS

2.1

Poslanie CS

Poslaním CS je ochrana ekonomických záujmov štátu, napĺňanie príjmovej časti a ochrana výdavkovej
časti štátneho rozpočtu SR (ďalej len „ŠR“) a rozpočtu Európskej únie (ďalej len „EÚ“), zamedzenie porušovaniu
colných a daňových predpisov a správa spotrebných daní. CS vykonáva predovšetkým dohľad nad dodržiavaním
zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv,
ktorými zabezpečuje realizáciu obchodnej politiky, finančnej politiky a poľnohospodárskej politiky pri obehu tovaru
v styku s tretími štátmi a na vnútornom trhu a robí opatrenia na zabránenie protiprávnemu konaniu pri dovoze,
vývoze a tranzite tovaru s cieľom ochrany ekonomických záujmov SR a Európskeho spoločenstva (ďalej len
„ES“). Činnosť CS je súčasťou systému colného dohľadu nad tovarom v rámci jednotného colného územia EÚ.
CS taktiež plní úlohy v oblasti colnej politiky, osobitne colných formalít, colných sadzieb, colnej hodnoty,
nomenklatúrneho zatrieďovania tovaru, pôvodu tovaru, štatistiky obchodu s tretími štátmi a štatistiky obchodu
medzi členskými štátmi EÚ, v oblasti správy nepriamych daní, a tiež v oblasti zisťovania zodpovednosti osôb
za porušenie právnych predpisov, ktorých vykonávaním je poverená zákonom č. 652/2004 Z. z., ako aj úlohy
stanovené inými všeobecne záväznými predpismi či právnymi predpismi EÚ.
CS tvorí Colné riaditeľstvo SR (ďalej len „CR SR“), colné úrady (ďalej len „CÚ“) a colný kriminálny úrad
(ďalej len „CKÚ“).
Poslanie, resp. konkrétne základné úlohy a činnosti CS definuje zákon č. 652/2004 Z. z., kde v jeho
¾ ustanovení § 3, 4 je opis činnosti CS,
¾ ustanovení § 7 je opis činnosti Ministerstva financií SR v oblasti colníctva,
¾ ustanovení § 8 je opis činnosti CR SR,
¾ ustanovení § 9 je opis činnosti CÚ a
¾ ustanovení § 11 je opis činnosti CKÚ.
2.1

Strednodobý výhľad CS
2.1.1

Činnosti, ktoré bude CS v budúcnosti vykonávať

Prioritami CS na nasledujúce obdobie okrem vybraných úloh, ktoré CS plní už v súčasnosti, sú
predovšetkým tieto
¾ oblasť realizácie cieľov pre napĺňanie strednodobej stratégie CS,
¾ predikcia výhľadu CS do budúcnosti,
¾ oblasť legislatívneho rámca,
¾ oblasť ŠR a jeho napĺňania, ako aj hospodárneho čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu CR SR,
¾ oblasť výkonu colného dohľadu,
¾ oblasť rozvoja informačného systému CS,
¾ oblasť medzinárodných vzťahov a oblastí spolupráce,
¾ oblasť vzdelávania, a v neposlednom rade aj
¾ oblasť sociálnej starostlivosti o vlastných zamestnancov.
2.1.2

Plánované využitie finančných zdrojov

V najbližších rokoch plánuje CS využiť finančné zdroje na zabezpečenie plnenia úloh jednotlivých
odborných útvarov, ktoré vyplývajú z ich činnosti v zmysle organizačného poriadku a bežnej prevádzky CS.
Bežné výdavky bude využívať na zabezpečenie miezd, platov, služobných príjmov a s tým súvisiacich
odvodov a náležitostí a na nákup tovarov a služieb (cestovné náhrady, energie, doprava, oprava a údržba,
vrátane podpory informačných systémov, nájomné, všeobecné tovary a služby).
Kapitálové výdavky bude využívať na zabezpečenie budovania colného informačného systému, vrátane
budovania Schengenského informačného systému, investičnú výstavbu – prioritne budovanie východnej hranice
v súvislosti so vstupom SR do Schengenského priestoru, nákup strojov a zariadení (hlasová a komunikačná sieť,
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objektová bezpečnosť, colné laboratórium, dopravné prostriedky,...) a na zabezpečenie plnenia úloh
vyplývajúcich z Akčného plánu Národného programu boja proti drogám a Národného plánu zavedenia eura v SR.
3.

Kontrakt CS s ústredným orgánom a jeho plnenie

Nakoľko CS neuzatvára s ústredným orgánom kontrakt podľa Návrhu opatrení na vypracovanie
kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami, táto časť výročnej správy
nebola vypracovaná.
4.

Činnosti / produkty CS a ich náklady

CS v roku 2006 vykonávala činnosti pre ňu vyplývajúce zo zákonov, iných všeobecne záväzných
právnych predpisov a právnych predpisov EÚ, pričom týmto boli v plnom rozsahu prispôsobené a následne
schválené aj priority CS pre daný rok. Priority CS na rok 2006 boli zostavené na základe požiadaviek jednotlivých
organizačných útvarov CR SR a CKÚ s ich prihliadnutím na vykonávanie činností a z nich vyplývajúcich úloh, ako
aj na počet plánovaných miest colníkov a civilných zamestnancov.
4.1

Priority CS na rok 2006 boli

¾
¾
¾

vypracovať strednodobú stratégiu CS,
na CR SR vybudovať útvar strategického plánovania,
pripraviť návrhy zákonov, ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov,
pripraviť návrh všeobecne záväzného právneho predpisu o zdravotnej spôsobilosti žiadateľov o prijatie
do štátnej služby a o zdravotnej spôsobilosti colníkov v prieskumnom konaní počas výkonu štátnej
služby,
zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich CS zo zákona o ŠR,
vypracovať systém prípravy špecialistov CS za účelom ich následného využitia v rámci pracovných
tímov ES,
aktualizovať stratégiu mediálnej komunikácie CS,
realizovať nové formy kontrolných postupov pri výkone finančnej kontroly v oblasti tradičných vlastných
zdrojov (ďalej len „TVZ“) a Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (ďalej len „SPP“),
vykonať revíziu Memoránd o porozumení s tabakovými spoločnosťami Philip Morris Slovakia a Imperial
Tabacco Slovakia,
zabezpečiť vykonávanie Dohovoru Neapol II v podmienkach CS,
zabezpečiť personálne a technické predpoklady na efektívnu činnosť scannerov,
zabezpečiť vykonanie reakreditácie Colného laboratória CR SR so súčasným rozšírením počtu
akreditovaných metód,
zabezpečiť prerokovanie a po schválení vládou SR podpísanie dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci
v colných otázkach medzi vládou SR a vládami Moldavskej republiky, Macedónskej republiky,
Azerbajdžanskej republiky, Republiky Kazachstan a Bosny a Hercegoviny,
zabezpečiť prispôsobenie terminológie použitej v národných systémoch TARIC a Kvóta terminológii
legislatívy ES,
pokračovať v realizácii projektov e-learning v podmienkach CS,
v súlade s programom E-Customs realizovať projekt ECS (Export Control System) v podmienkach CS,
realizovať prvú etapu v rámci projektu Bezpečnosť informačných systémov v CS so zameraním
na oblasť osobných údajov a utajovaných skutočností.

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
4.2

Úlohy CS podľa programového vyhlásenia vlády SR pre nasledujúce obdobie boli

¾

zabezpečiť elektronickú evidenciu a spracovanie dovozných a vývozných vyhlásení podľa pravidiel EÚ
a národnej legislatívy, vytvorenie elektronického komunikačného rozhrania pre komunikáciu jednotlivých
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

systémov s ekonomickými subjektmi v zmysle platnej legislatívy o elektronickej komunikácii
v administratívnom styku,
technické zabezpečenie vonkajšej hranice ES s Ukrajinou,
administratívne zjednodušenie colného konania,
zníženie colných a daňových podvodov a potláčanie šedej ekonomiky,
zabezpečenie úplného odvodu finančných prostriedkov do ŠR na základe vymeraných dovozných
platieb a spotrebných daní,
reforma verejných financií v oblasti colných a daňových príjmov pod garanciou Ministerstva financií SR.
(CR SR ako konečný prijímateľ),
zabezpečenie komunikácie s centrálnym registrom subjektov Daňového riaditeľstva SR (ďalej len „DR
SR“),
zabezpečenie adekvátnej právnej, vecnej a funkčnej ochrany všetkých aktív CS a aktív spracovávaných
CS,
vzdelávanie v CS,
efektívna činnosť CS,
skvalitnenie komunikácie CS s verejnosťou.

Schválením Strategického plánu CS na roky 2007 – 2009 Poradou GR CR SR s vedením CS sa
strategický plán CS stáva základným inštitucionálnym plánom CS, pričom práve z jeho obsahu budú
v nasledujúcom období vychádzať následne spracované akčné plány a koncepcie, ktoré budú realizované
v prostredí CS v týchto ťažiskových oblastiach
a) orgány štátnej správy v colníctve a náplň ich činností,
b) finančná oblasť,
c)
personálna oblasť,
d) public relations.
Vzhľadom na množstvo, charakter a rôznorodosť uvedených úloh CS nepristupuje ku kalkulovaniu
priamych či nepriamych nákladov, ktoré je potrebné vynaložiť na ich plnenie a ani tieto z finančného hľadiska
nijako nevyhodnocuje. Všetky náklady sú rozpočítané a následne počas celého roka sledované podľa príslušnej
rozpočtovej klasifikácie roztriedenej na jednotlivé položky a podpoložky ŠR, pričom v prípade ich finančného
vyčíslenia sú neoddeliteľnou súčasťou týchto položiek a podpoložiek.
Prehľad tabuľkovo vyčíslených celkových nákladov CS vynaložených na jej činnosť je špecifikovaný
v časti tejto správy zaoberajúcej sa jej rozpočtom pre daný rok.
5.

Rozpočet CS

5.1

Rozpočet CS - hospodárenie s finančnými prostriedkami organizácie v roku 2006

Vládny návrh zákona o ŠR na rok 2006 bol prerokovaný v orgánoch Národnej rady SR a schválený dňa
13. decembra 2005 zákonom č. 655/2005 Z. z.
V nadväznosti na bod C.2. uznesenia vlády SR č. 790 zo dňa 12. októbra 2005 boli pre CR SR
oznámené správcom kapitoly Ministerstva financií SR č. 7730/2006-22 zo dňa 10. januára 2006 záväzné
ukazovatele rozpočtu na rok 2006 nasledovne
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v tis. Sk
Ukazovateľ

Schválený rozpočet na rok 2006

Príjmy ŠR+EÚ
Bežné výdavky (600) ŠR+EÚ
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)
Poistné (620)
Tovary a ďalšie služby (630)
Bežné transfery (640)
Kapitálové výdavky (700) ŠR+EÚ
Kapitálové výdavky (700) ŠR+EÚ
Výdavky spolu ŠR+EÚ

234 600
2 326 717
1 294 089
425 040
567 588
40 000
305 200
305 200
2 631 917

V priebehu roka 2006 bolo vykonaných so súhlasom Ministerstva financií SR 11 rozpočtových opatrení
a v právomoci správcu kapitoly Ministerstva financií SR 4 rozpočtové opatrenia. Po zapracovaní rozpočtových
opatrení vydaných v roku 2006 boli záväzné ukazovatele rozpočtu CR SR k 31. decembru 2006 nasledovné
v tis. Sk
Upravený rozpočet k 31. decembru
2006
156 600
2 343 557
1 329 922
433 356
540 279
40 000
236 267
236 267
2 579 824

Ukazovateľ
Príjmy ŠR+EÚ
Bežné výdavky (600) ŠR+EÚ
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)
Poistné (620)
Tovary a ďalšie služby (630)
Bežné transfery (640)
Kapitálové výdavky (700) ŠR+EÚ
Kapitálové výdavky (700) ŠR+EÚ
Výdavky spolu ŠR+EÚ
5.2

Plnenie príjmov

Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu na obdobie roku 2006 boli rozpísané príjmy pre CR SR
vo výške 234 600 tis. Sk, tieto boli v priebehu roka z dôvodu prijatia Uznesenia vlády SR č. 208 z 1. marca 2006,
podľa ktorého nie je možné pokračovať v procesoch prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku
štátu, ani začať nové procesy prevodu vlastníctva takéhoto majetku podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších zmien a doplnkov rozpočtovým opatrením upravené na výšku 156 600 tis. Sk.
Najvýznamnejším príjmom v priebehu roka 2006 bol odvod zostatku z účtu sociálneho zabezpečenia colníkov
vo výške 135 040 683,68 Sk.
Plnenie príjmov k 31. decembru 2006 podľa štruktúry je nasledovné
Schválený
rozpočet

Kategória

v tis. Sk
Upravený
rozpočet

Skutočnosť
k 31.12. 2006

210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

8 000

4 700

6 301

220 – Administratívne a iné poplatky a platby

2 000

1 100

1 451

110 000

6 200

5 567

12 000

0

0

290 – Iné nedaňové príjmy

102 600

144 600

147 431

SPOLU

234 600

156 600

160 750

230 – Kapitálové príjmy
240 – Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov
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5.3

Čerpanie výdavkov

Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu na obdobie roku 2006 boli rozpísané výdavky pre CR SR
v celkovej výške 2 631 917 tis. Sk, tieto boli rozpočtovými opatreniami upravené na celkovú výšku 2 579 824 tis.
Sk.
Bežné výdavky (600)
Na program „Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov SR proti chemickým zbraniam“ boli CR SR rozpísané
finančné prostriedky vo výške 250 tis. Sk na bežné výdavky. Tieto finančné prostriedky boli v roku 2006 v plnej
výške vyčerpané.
Okrem vyššie uvedených finančných prostriedkov boli CR SR rozpísané finančné prostriedky na bežné
výdavky vo výške 2 326 467 tis. Sk, ktoré boli rozpočtovými opatreniami upravené na výšku 2 343 307 tis. Sk.
K 31. decembru 2006 bolo vykázané čerpanie bežných výdavkov vo výške 2 342 428 tis. Sk, čo v percentuálnom
vyjadrení k upravenému rozpočtu predstavuje 100 %. Čerpanie bežných výdavkov podľa položiek rozpočtovej
klasifikácie je nasledovné
v tis. Sk
Položky rozpočtovej klasifikácie

Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Skutočnosť
na rok 2006
na rok 2006
k 31. decembru 2006

610 – Mzdy, platy a OOV
620 – Poistné a príspevok ...
630 – Tovary a služby, v tom
631 – Cestovné náhrady
632 – Energia, voda, komun....
633 – Materiál
634 – Dopravné
635 – Rutinná a štand.údržba
636 – Nájomné za nájom
637 – Služby
640 – Bežné transfery

1 294 089
425 040
567 338
14 821
111 825
81 509
52 613
174 014
12 143
120 413
40 000

1 329 922
433 356
540 029
14 762
115 320
44 386
59 345
150 986
26 087
129 143
40 000

1 329 922
433 356
539 657
14 746
115 130
44 373
59 334
150 944
26 084
129 046
39 493

600 – Bežné výdavky

2 326 467

2 343 307

2 342 428

Kapitálové výdavky (700)
Pre rok 2006 boli CR SR rozpisom záväzných ukazovateľov ŠR pridelené finančné prostriedky vo výške
305 200 tis. Sk. Zrealizovanými rozpočtovými opatreniami v pôsobnosti Ministerstva financií SR boli kapitálové
výdavky znížené na sumu 236 267 tis. Sk. K 31. decembru 2006 bolo vykázané čerpanie kapitálových výdavkov
vo výške 233 191 tis. Sk, čo v percentuálnom vyjadrení k upravenému rozpočtu predstavuje 98,7 %. Čerpanie
kapitálových výdavkov podľa položiek rozpočtovej klasifikácie je nasledovné
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v tis. Sk
Skutočnosť
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
na rok 2006
k 31.decembru 2006
na rok 2006

Ukazovateľ
711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív

77 000

80 563

80 527

713 – Nákup kanc. strojov, prístrojov a zar.

101 200

77 306

76 825

714 – Nákup dopravných prostriedkov

11 600

7 546

7 543

716 – Prípravná a projektová dokumentácia

26 600

4 119

3 850

717 – Realizácia stavieb a ich tech. zhod.

85 800

66 550

64 263

718 – Rekonštr. a moderniz. strojov a zar.
700 – Kapitálové výdavky

3 000
305 200

183
236 267

183
233 191

5.4

Plnenie príjmov ŠR za rok 2006

Výšku colných a daňových príjmov ŠR pre rok 2006 určil zákon č. 655/2005 Z. z. o štátnom rozpočte na
rok 2006. Podľa tohto zákona colné a daňové príjmy ŠR na rok 2006 boli stanovené v kategóriách: „Domáce
dane na tovary a služby“ (daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane) a „Dane z medzinárodného obchodu
a transakcií“ (dovozné clo, dovozná prirážka, ostatné colné príjmy, pokuty a penále colníc a iné nedaňové príjmy
colníc), a to vo výške 172 511 000 tis. Sk. Domáce dane na tovary a služby CS plnila v spolupráci s daňovou
správou (ďalej len „DS“). V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotenie plnenia príjmov ŠR za rok 2006.

Druh príjmu
DPH
SPD spolu
Domáce dane na tovary a služby
Dane z medzinárodného obchodu a
transakcií
SPOLU

Rozpočet
na rok 2006 v tis. Sk
pre DS a CS

Plnenie rozpočtu
k 31. decembru 2006
v tis. Sk za CS

Podiel CS na
rozpočte roku
2006 v %

119 997 000

55 095 542

45,91

51 914 000

52 103 632

100,37

171 911 000

107 199 174

62,36

600 000

651 103

108,52

172 511 000

107 850 277

62,52

V kategórii „Dane z medzinárodného obchodu a transakcii “ rozpočet na rok 2006 určil príjmy vo výške 600
000 tis. Sk, pričom sa dosiahlo skutočné plnenie 651 104 tis. Sk. CS prekročila tento ukazovateľ o 51 104 tis. Sk,
čo predstavuje plnenie na 108,52%.
V kategórii „Domáce dane na tovary a služby“ rozpočet na rok 2006 stanovil výšku príjmov v čiastke
171 911 000 tis. Sk, ktoré sú členené na Daň z pridanej hodnoty a Spotrebné dane.
Daň z pridanej hodnoty bola pre CS a DS stanovená vo výške 119 997 000 tis. Sk. CS odviedla do ŠR
finančné prostriedky vo výške 55 095 542 tis. Sk, čo predstavuje podiel na plnení tohto druhu príjmu 45, 91%.
Spotrebné dane boli pre CS a DS stanovené vo výške 51 914 000 tis. Sk. CS je od roku 2004 správcom
výberu týchto daní a plnenie za DS predstavuje len dobeh finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov.
Podiel CS na výbere finančných prostriedkov uvedených druhov daní je 100,37%.
5.5

Colné a daňové príjmy CS a ich odvod do ŠR

CR SR prostredníctvom CÚ za rok 2006 vybralo a odviedlo do ŠR finančné prostriedky vo výške 107
850 277 tis. Sk. V nasledujúcej tabuľke je uvedená štruktúra vybraných finančných prostriedkov podľa
jednotlivých druhov.
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ODVOD FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV DO ŠR SR ZA ROK 2006
DRUH

PRÍJMU

V Ý Š K A O D V O D U V SK

DPH

55 095 541 856,32

SPD z MO ( tuzemsko ) colné úrady

32 749 305 944,90

SPD z MO ( dovoz )

200 582 420,00

SPD z liehu ( tuzemsko ) CÚ

5 741 386 176,96

SPD z liehu ( dovoz )

12 769 387,00

SPD z piva ( tuzemsko ) CÚ

1 848 247 886,00

SPD z piva ( dovoz )

1 424 341,00

SPD z vína ( tuzemsko ) CÚ

117 891 161,00

SPD z vína ( dovoz )

289 389,94

SPD z tab. výrobkov ( tuzemsko ) CÚ

11 427 687 290,94

SPD z tab. výrobkov ( dovoz )

4 047 580,00

Ostatné príjmy

3 138 033,75

Dovozná prirážka

-158 310,40

CLO*

632 320 123,06

Dovozné clo – clo vymerané pred 1. májom 2004

-32 276 630,48

TVZ – 25 % podiel na vybratých finančných
prostriedkoch odvádzaných do rozpočtu EÚ

664 596 753,54

Cestná daň

0,00

Pokuty a penále VPS

14 232 782,98

Iné nedaňové príjmy VPS

1 571 373,29

SPOLU

107 850 277 436,74

Poznámka: */ Clo je súčet dovozného cla a 25 % podielu TVZ

V porovnaní s rokom 2005, kedy CS odviedla do rozpočtu 92 401 389 tis. Sk, to v absolútnej hodnote
predstavuje nárast o 15 448 888 tis. Sk, čo predstavuje v relatívnom vyjadrení vzrast o 16,72 %.
V nasledujúcej tabuľke pre porovnanie uvádzame výšku finančných prostriedkov v členení na jednotlivé
druhy príjmov v roku 2006 v porovnaní s rokom 2005.
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Druh príjmu

Rok 2005

Absolútny - pokles
+ nárast

Rok 2006

% porovnania
2006/2005

DPH
SPD spolu
CLO
Ostatné príjmy *

41 866 611 823,42
49 986 877 395,54
507 500 834,08
40 398 968,12

55 095 541 856,32
52 103 631 577,74
632 320 123,06
18 783 879,62

13 228 930 032,90
2 116 754 182,20
124 819 288,98
-21 615 088,50

131,60
104,23
124,60
46,50

SPOLU

92 401 389 021,16

107 850 277 436,74

15 448 888 415,58

116,72

Poznámka: */ostatné príjmy = dovozná prirážka + ostatné príjmy + pokuty a penále VPS + iné nedaňové príjmy VPS

DPH - najvýraznejší relatívny nárast v príjmovej položke bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty, a to
o 31,60%, čo predstavuje absolútny nárast +13 228 930 tis. Sk,
CLO - relatívny nárast o 24,60%, čo zodpovedá absolútnemu nárastu + 124 819 tis. Sk,
SPD - relatívny nárast o 4,23%, čo predstavuje absolútny nárast +2 116 754 tis. Sk,
Ostatné príjmy – relatívny pokles o 53,50%. Tento druh príjmu k celkovým príjmom predstavuje nepatrnú časť
(0,02%), čo neovplyvnilo už spomenutý nárast celkových príjmov.
Celkové príjmy v roku 2006 v porovnaní s rokom 2005 vzrástli o 15 448 888 415,58 tis. Sk, čo
v percentuálnom vyjadrení predstavuje nárast o 16,72%.
Výber a odvod finančných prostriedkov do ŠR za rok 2006 podľa CÚ uvádzame v nasledujúcom grafe.
Celkový odvod colných a daňových príjmov
podľa CÚ

Trnava

Žilina

19 435 249 565,50 Sk
18%

Trenčín

3 713 482 172,25 Sk

4 999 919 145,08 Sk

3%

5%

B.Bystrica
1 187 286 284,68 Sk
1%

Prešov
3 467 224 418,32 Sk
3%

Bratislava

Nitra

62 125 079 307,18 Sk

4 125 991 099,03 Sk

58%

4%

Košice
4 573 393 124,75 Sk

Čierna/T
4 045 834 341,75 Sk
4%

4%

Najvyšší objem finančných prostriedkov na celkových príjmoch do ŠR za rok 2006 realizoval CÚ
Bratislava (62 125 079 tis. Sk), čo predstavuje podiel 57,70% na celkovom odvode v porovnaní s ostatnými CÚ.
Takýto vysoký podiel výberu finančných prostriedkov u CÚ Bratislava súvisí s viacerými skutočnosťami a
faktormi, napr. s tým, že tento CÚ dlhšie časové obdobie patrí medzi najväčšie CÚ z hľadiska počtu pobočiek, či
už daňových alebo colných, ďalej tým, že v jeho územnom obvode sídlia dôležité výrobno-obchodné spoločnosti,
akými sú napr. Slovnaft a.s., Volkswagen, a.s. a tiež väčšie množstvo iných významných obchodných
spoločností. Ďalším CÚ, ktorý sa ako druhý v poradí podieľal na celkovom odvode bol CÚ Trnava (19 435 250 tis.
Sk), čo predstavuje podiel 18,05 % a tretí najvyšší odvod finančných prostriedkov zaznamenal CÚ Trenčín
(4 999 919 tis. Sk), čo predstavuje podiel 4,64 %.
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5.6

Tradičné vlastné zdroje

Vstupom SR do EÚ dňom 1. mája 2004 vyplynula pre našu krajinu povinnosť odvádzať finančné
prostriedky do rozpočtu ES. CS sa zúčastňuje na tvorbe rozpočtu EÚ odvodmi z TVZ.
Za rok 2006 CÚ vybrali finančné prostriedky v oblasti TVZ v celkovej sume 2 658 387 014,18 Sk (100%).
Z toho do rozpočtu ES bolo odvedených 1 993 790 260, 64 Sk 75%) a do rozpočtu SR bola odvedená čiastka
vo výške 664 596 753, 54 Sk (25%) ako kompenzácia nákladov spojená s ich výberom.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje o odvodoch z TVZ (v Sk) v roku 2006 za jednotlivé mesiace.
Odvod za mesiac
november 2005
december 2005
január 2006
február 2006
marec 2006
apríl 2006
máj 2006
jún 2006
júl 2006
august 2006
september 2006
október 2006
SPOLU

100% TVZ
75% TVZ
Výkaz "A" TVZ
odvedené do rozpočtu EÚ
211 820 211,00
158 865 158,25
254 144 989,00
190 608 741,75
185 367 089,18
139 025 316,89
168 146 650,00
126 109 987,50
188 183 086,00
141 137 314,50
198 860 522,00
149 145 391,50
182 405 038,00
136 803 778,50
220 716 453,00
165 537 339,75
203 421 430,00
152 566 072,50
276 761 519,00
207 571 139,25
287 376 582,00
215 532 436,50
281 183 445,00
210 887 583,75
2 658 387 014,18
1 993 790 260,64

25% TVZ
odvedené do ŠR SR
52 955 052,75
63 536 247,25
46 341 772,29
42 036 662,50
47 045 771,50
49 715 130,50
45 601 259,50
55 179 113,25
50 855 357,50
69 190 379,75
71 844 145,50
70 295 861,25
664 596 753,54

Z tabuľky je možné vidieť, že najvyšší odvod TVZ bol za mesiac september 2006. Vybrali sa finančné
prostriedky vo výške 287 377 tis. Sk a do rozpočtu EÚ sa odviedli finančné prostriedky v čiastke 215 532 tis. Sk.
Naopak najnižší odvod TVZ bol zaznamenaný za mesiac február 2006, kedy sa vybrali finančné prostriedky
vo výške 168 147 tis. Sk a do rozpočtu EÚ sa odviedli prostriedky vo výške 126 110 tis. Sk. Priemerný mesačný
odvod v roku 2006 činil 221 532 tis. Sk a rozpočtu EÚ 166 149 tis. Sk.
Odvod TVZ v roku 2006 podľa CÚ uvádzame v tomto grafe.
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Odvody TVZ podľa CÚ

Žilina
Trnava

143 010 355,00 Sk
5%

B.Bystrica
49 944 718,00 Sk
2%

807 420 845,00 Sk
30%

Bratislava
879 132 046,00 Sk
33%

Čierna/T
116 095 068,00 Sk
4%

Trenčín
205 796 848,00
8%

Košice
Prešov
105 179 248,00 Sk
4%

Nitra

124 807 717,18 Sk
5%

227 000 169,00 Sk
9%

Na základe uvedených údajov možno konštatovať, že najviac finančných prostriedkov vybral CÚ
Bratislava, a to vo výške 879 132 tis. Sk. Druhý najvyšší výber mal CÚ Trnava 807 421 tis. Sk a v poradí tretí
najvyšší výber zaznamenal CÚ Nitra, a to 227 000 tis. Sk.
5.7

Spotrebné dane

Ku dňu 31. decembra 2006 sa do ŠR na spotrebných daniach (ďalej len „SPD“) odviedli finančné
prostriedky vo výške 52 103 632 tis. Sk, čo na odvedených celkových príjmoch predstavuje hodnotu 30,36%.
Priemerný mesačný odvod v roku 2006 bol 4 341 969 tis. Sk.
Štruktúra odvodu SPD podľa jednotlivých druhov daní za rok 2006 bola nasledujúca
• spotrebné dane z minerálnych olejov 32 949 888 tis. Sk (63,24 % z celkovej SPD),
• spotrebné dane z liehu 5 754 156 tis. Sk (11,04%),
• spotrebné dane z piva 1 849 672 tis. Sk (3,55%),
• spotrebné dane z vína 118 181 tis. Sk (0,23%),
• spotrebné dane z tabakových výrobkov 11 431 735 tis. Sk (21,94%).
Odvod všetkých druhov SPD spolu odvedených do ŠR v roku 2006 podľa CÚ uvádzame v
nasledujúcom grafe.
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S P D spolu podľa CÚ

Prešov
2 334 482 113,26 Sk
4%

Trnava

Trenčín
2 396 588 280,80 Sk
5%

Nitra

463 734 867,35 Sk
1%

Žilina
1 936 219 098,30 Sk
4%

B.Bystrica

2 027 476 477,30 Sk
4%

488 677 609,36 Sk
1%

Košice
62 596 433,50 Sk
0%

Čierna/T
2 156 775 249,00 Sk
4%

Bratislava
40 419 533 125,77 Sk
77%

Z grafu vidieť, že najviac finančných prostriedkov vybral opäť CÚ Bratislava 40 419 533 tis. Sk, čo
predstavuje 77% z celkovej odvedenej SPD, druhý v poradí bol CÚ Trenčín 2 396 582 tis. Sk, čo predstavuje 5%
a tretí najvyšší výber finančných prostriedkov zaznamenal CÚ Prešov 2 334 482 tis. Sk, čo činí 4% z SPD.
5.7

Daň z pridanej hodnoty

Najväčší podiel finančných prostriedkov odvedených do ŠR odviedla CS u príjmu daň z pridanej hodnoty
(ďalej len "DPH"), a to vo výške 55 095 542 tis. Sk, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 51,09%
z celkových príjmov. Priemerný mesačný odvod v roku 2006 bol 4 591 295 tis. Sk.
Odvod DPH do ŠR v roku 2006 podľa CÚ uvádzame v nasledujúcom grafe.
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DPH podľa CÚ

Žilina
Trnava

B.Bystrica

1 774 822 686,37 Sk
3%

696 352 396,04 Sk
1%

18 968 861 637,15 Sk
34%

Bratislava
21 686 691 206,19 Sk
40%

Trenčín
2 599 708 444,28 Sk
5%

Čierna/T
1 883 576 771,49 Sk
3%

Prešov
1 130 704 495,80 Sk
2%

Košice

Nitra
2 091 360 064,60 Sk
4%

4 507 851 794,20 Sk
8%

Vzhľadom na výšku odvedených finančných prostriedkov do ŠR u príjmu DPH v roku 2006 mal najvyšší
podiel CÚ Bratislava (21 686 691 tis. Sk), čo predstavuje 40% z celkovej odvedenej DPH, ďalej CÚ Trnava
(18 968 862 tis. Sk), čo predstavuje 34% z celkovej odvedenej DPH a v poradí tretí najvyšší odvod u tohto druhu
príjmu mal CÚ Košice (4 507 852 tis. Sk), čo predstavuje 8% z celkovej odvedenej DPH.
5.8

Všeobecne o vývoji pohľadávok CS ku dňu 31. decembra 2006

Celkový objem colných a daňových pohľadávok za CS k 31. decembru 2006 dosiahol výšku
6 125 603 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005, kedy objem pohľadávok za CS dosiahol výšku
6 415 008 tis. Sk zaznamenal pokles v absolútnej hodnote o 289 405 tis. Sk, čo percentuálne predstavuje 4,5%.
Pokles bol spôsobený hlavne postúpením pohľadávok podľa § 89 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon) ako aj odpísaním pohľadávok.
5.8.1

Pohľadávky v lehote splatnosti

Pohľadávky v lehote splatnosti predstavujú pohľadávky v zákonnej 10 dňovej lehote splatnosti
a pohľadávky, u ktorých CÚ na základe žiadosti dlžníka povolil odklad platby alebo jeho zaplatenie v splátkach.
Stav pohľadávok v lehote splatnosti dosiahol celkom ku dňu 31. decembra 2006 výšku 994 205 tis. Sk, z toho
v zákonnej 10 dňovej lehote 991 647 tis. Sk a splátky a odklady s vo výške 2 558 tis. Sk.
5.9.2 Pohľadávky po lehote splatnosti
Celková výška pohľadávok po lehote splatnosti ku dňu 31. decembra 2006 dosiahla čiastku 4 812 357
tis. Sk, z toho ostatné pohľadávky po lehote splatnosti ako napr. exekučné náklady, poplatky vyberané colnými
orgánmi, pokuty v priestupkovom konaní, náklady súvisiace s realizáciou tovaru, s dočasne uskladneným
tovarom, a pod. dosiahli ku dňu 31. decembra 2006 výšku 46 064 tis. Sk.
Štruktúra colných a daňových pohľadávok po lehote splatnosti v porovnaní s rokom 2005 je nasledovná
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Roky
2005
2006
Index

CLO
278 626
247 038
0,89

v tis. Sk
Štruktúra colných a daňových pohľadávok po lehote splatnosti
Pohľadávky Pohľadávky
SPOLU
SPD
VDD
DPR
DPH
z CK
z DK
814 834
1 392
64 218 2 178 532 1 544 114
226 473
5 108 189
1 054 581 1 380
60 204 1 833 298 1 532 824
83 032
4 812 357
1,15
0,99
0,94
0,84
0,99
0,37
94,21

Pokles colných a daňových pohľadávok po lehote splatnosti, s výnimkou SPD, kde je vykázaný nárast,
je spôsobený hlavne postúpením pohľadávok na Slovenskú konsolidačnú, a.s. a odpísaním nevymožiteľných
pohľadávok.
Na výške colných a daňových pohľadávok po lehote splatnosti sa podieľajú najmä nedoplatky
z minulých rokov (1991 – 1993), ako aj z roku 2001 (prihlásenie Calexu a.s. Zlaté Moravce do konkurzu, kde
v rámci konkurznej prihlášky boli uplatnené aj úroky z omeškania vo výške 1 358 042 tis. Sk). Z hľadiska CÚ
najvyšší stav colných a daňových pohľadávok po lehote splatnosti vykázal CÚ Nitra, a to vo finančnej čiastke
2 684 717 tis. Sk, t.z. podieľal sa 55,79% na celkovom objeme pohľadávok po lehote splatnosti. Tento vysoký
stav pohľadávok po lehote splatnosti bol spôsobený vstupom do konkurzu spoločnosťou Calex a.s. Zlate
Moravce. Naopak najnižší stav dosiahol CÚ Trenčín vo výške 112 554 tis. Sk, t. z. podieľal sa 2,34 % na
celkovom objeme nedoplatkov.
Ďalej ku dňu 31. decembra 2006 CS vykazuje pohľadávky bez dátumov oznámenia dlhu v čiastke
319 042 tis. Sk.
5.9.3 Odklad platby a povolenie v splátkach
CÚ evidovali ku dňu 31. decembra 2006 odklady a splátky pohľadávok v celkovej výške 2 558 tis.
Sk a celá výška zodpovedala splátkam. Štruktúra odkladov a splátok v členení podľa jednotlivých CÚ a podľa
druhu ku dňu 31. decembra 2006 je uvedená v nasledovnom prehľade
Stav povolených úľav
(odklad platenia a povolenie splátok) k 31. decembru 2006
CÚ

CLO

SPD

DPR

Úroky, pokuty
a penále

DPH

SPOLU

Banská Bystrica

0

0

0

0

5 500

5 500

Bratislava

0

0

0

0

0

0

Čierna n/Tisou

0

0

0

0

0

0

Košice

0

0

0

0

0

0

2 397 960

0

0

154 704

0

2 552 664

Prešov

0

0

0

0

0

0

Trenčín

0

0

0

0

0

0

Trnava

0

0

0

0

0

0

Žilina

0

0

0

0

0

0

2 397 960

0

0

154 704

5 500

2 558 164

Nitra

SPOLU

V roku 2006 boli splátky poskytnuté v čiastke 1 663 tis. Sk a odklady vo výške 8 212 tis. Sk. Splátky
poskytli CÚ Banská Bystrica v čiastke 41 tis. Sk trom fyzickým osobám, a to: Ibolya Budaiová (7 tis. Sk), Mária
Franíková (14 tis. Sk) a Jozef Baliak (20 tis. Sk), CÚ Nitra v čiastke 1 091 tis. Sk firme TERBO spol. s r.o.,
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Kravany nad Dunajom a CÚ Žilina v čiastke 531 tis. Sk spoločnosti LIMART, s.r.o., Žilina. Odklady poskytli CÚ
Prešov vo výške 5 010 tis. Sk, a to spoločnostiam JAS-EXPORT-SNINA, spol. s r.o. (2 930 tis. Sk), CAMEA
computer systems, a.s., Prešov (7 367 tis. Sk) a STANKOSERVICE s.r.o., Košice (1 343 tis. Sk) a CÚ Žilina
vo výške 3 202 tis. Sk spoločnostiam ELTECO, a.s., Žilina (1 100 tis. Sk), LIME s.r.o., Martin (120 tis. Sk) a KLFZVL OMNIA, a.s., Žilina (1 982 tis. Sk).
5.9.4 Odpustené a vrátené platby
Colné orgány odpustili za obdobie január – december 2006 platby v celkovej výške 24 717 tis. Sk, z toho
v zmysle colných predpisov bola odpustená čiastka deklarantom vo výške 13 826 tis. Sk a v zmysle daňových
predpisov CÚ a CR SR odpustili platby v čiastke 10 891 tis. Sk (len sankcie). Štruktúra odpustených platieb bola
nasledujúca
v Sk
Odpustená platba za
rok 2006
935 731
8 839 210
0
1 008
4 045 327
4 137
10 891 373
24 716 785

Druh príjmu
CLO
SPD
SPD podľa ZoSD
DPR
DPH
Iné (úroky podľa CZ))
Iné (sankcie podľa ZoSD)
SPOLU

Colné orgány vrátili za obdobie január – december 2006 platby v celkovej výške 268 854 tis. Sk.
V zmysle ustanovení colných predpisov sa vrátili deklarantom platby vo výške 188 494 tis. Sk a v zmysle
daňových predpisov vrátili CÚ čiastku 80 360 tis. Sk. Štruktúra vrátených platieb bola nasledovná

Druh príjmu
CLO
SPD
SPD podľa ZoSD
DPR
DPH
Iné (úroky podľa CZ)
Iné (sankcie podľa ZoSD)
SPOLU
5.9.5

v Sk
Vrátená platba
za rok 2006
185 273 559
2 710
80 295 882
577
3 141 263
76 102
63 837
268 853 930

Poskytnutie štátnej a minimálnej pomoci

V roku 2006 CÚ, vrátane CR SR neposkytli štátnu pomoc, s výnimkou poskytnutia minimálnej pomoci,
ktorej výška v roku 2006 za CS dosiahla hodnotu 808 tis. Sk. Poskytnutie minimálnej pomoci podľa jednotlivých
CÚ je uvedený v nasledujúcom prehľade
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Poskytovateľ minimálnej
pomoci
CÚ Banská Bystrica
CÚ Bratislava
CÚ Čierna nad Tisou
CÚ Košice
CÚ Nitra
CÚ Prešov
CÚ Trenčín
CÚ Trnava
CÚ Žilina
CÚ SR
SPOLU

v Sk
Poskytnutá minimálna
pomoc
0,00
0,00
310 000,00
0,00
58 780,00
438 982,00
0,00
0,00
0,00
0,00
807 762,00

Z prehľadu vidieť, že najvyššiu minimálnu pomoc poskytol CÚ Prešov (438 982,– Sk). CÚ Banská
Bystrica, Bratislava, Košice, Trenčín, Trnava a Žilina, ako aj CR SR neposkytli žiadnu minimálnu pomoc.
5.9.6 Vymáhanie pohľadávok v tuzemsku
Vymáhanie pohľadávok po lehote splatnosti vykonávajú CÚ podľa zákona NR SR č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
ako aj zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
V oblasti vymáhania pohľadávok je hlavnou úlohou CS zabezpečiť, čo najväčšiu úspešnosť vymáhania
pohľadávok a znižovať výšku pohľadávok po lehote splatnosti na čo najnižšiu úroveň. Za týmto účelom CÚ
postupujú vo vymáhaní pohľadávok formou pravidelného zasielania výziev deklarantom a ručiteľom.
Oddelenia ekonomiky a logistiky na jednotlivých CÚ vykonávali prostredníctvom dožiadaní zisťovanie
majetku dlžníkov na katastrálnych úradoch, spolupracovali s peňažnými ústavmi alebo daňovými úradmi za
účelom zistenia finančných prostriedkov dlžníka, resp. možnosti úhrady pohľadávky z daňových preplatkov.
V ďalšej činnosti spolupracovali s registrovými súdmi pri objasňovaní reálnosti a pravdivosti právne relevantných
údajov, vyplývajúcich z výpisov obchodných registrov (zmena obchodného mena alebo sídla dlžníka, prechod
práv a povinností na iný subjekt). Obdobne spolupracovali s Registrom obyvateľov SR za účelom zisťovania
aktuálnych adries fyzických osôb, atď.
Celkový prehľad o vymáhaní pohľadávok CS a ich účinnosti v roku 2006, vrátane porovnania údajov
s rokom 2005 je uvedený v nasledujúcom prehľade
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P. č.

1.

Formy vymáhania

Colné záložné právo

2.1.

Exekučný príkaz na prikázanie pohľadávky na peňažné prostriedky
dlžníkov na účtoch vedených v bankách alebo iné pohľadávky

2.2.

Preúčtovanie nadmerného odpočtu DPH dlžníkov

2.3.

Preúčtovanie z bankových záruk a vinkulácií

31. decembra 2006

Výška
Výška
Výška vymáh.
vymáhaných vymožených Účinnosť
Počet
Počet
finančných
vydaných finančných
finančných vymáhania vydaných
prostried.
rozhodnutí prostriedkov prostriedkov
rozhod.
v%
v Sk
v Sk
v Sk

Výška
vymož.
finančných
prostried.
v Sk

Účinnosť
vymáhania
v%

15

29 450 134

663 297

2,25%

216

105 564 231

1 297 544

1,23%

294

13 226 019

6 070 466

45,90%

869

74 010 814

8 560 906

11,57%

2

454 587

7 000

1,54%

17

57 107

825 426

1445,40%

570

100 118 624

93 675 859

93,56%

628

126 381 607

98 440 678

77,89%

3.

Exekučný príkaz na zrážku zo mzdy, inej odmeny...

35

17 848 894

636 589

3,57%

92

21 318 262

677 079

3,18%

4.

Exekučný príkaz na predaj hnuteľných vecí

24

29 651 757

1 513 414

5,10%

15

53 553 078

248 221

0,46%

5.

Exekučný príkaz na predaj nehnuteľností

5

7 595 826

2 049 703

26,98%

5

495 412

10 727

0

6.

Exekučný príkaz na predaj cenných papierov

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

7.

Exekučný príkaz na predaj podniku alebo jeho časti

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

8.

Exekučný príkaz na postihnutie majetkového práva spojeného s
podielom spoločníka s.r.o.

1

18 000

0

0,00%

0

0

0

0,00%

9.

Výzva */

1 928

427 528 210 210 878 918

49,33%

2 605

510 964 452

210 531 453

41,20%

946

198 363 841 104 616 328

52,74%

1 842

381 380 511

110 060 581

28,86%

SPOLU
Poznámka: */ Výzva nie je zahrnutá do "SPOLU"
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Za účelom vymáhania pohľadávok po lehote splatnosti boli CÚ v roku 2006 realizované dražby, pričom
z celkovej dlžnej sumy, ktorá bola vo výške 613 tis. Sk, bolo vymožených celkom 36 tis. Sk, čo predstavuje
5,87 % z vymáhanej sumy. Túto formu vymáhania nedoplatkov možno hodnotiť z pohľadu CS ako málo
efektívnu.
CÚ realizujú vymáhanie nedoplatkov aj prihlasovaním pohľadávok voči dlžníkom v konkurznom konaní a
v likvidácii. Takto v roku 2006 boli prihlásené pohľadávky do konkurzu v celkovej výške 20 041 tis. Sk a voči
dlžníkom v likvidácii vo výške 1 248 tis. Sk. Na druhej strane sa pohľadávky v konkurze vysporiadavajú
v pomernej čiastke, t. z., že nie sú uhradené v plnej výške. Podľa evidencie, ktorú CS vedie od roku 2002, kde sa
konkurzy do roku 2006 skončili, pohľadávky boli vykázané vo výške 596 113 tis. Sk a z tejto sumy vymožená
finančná čiastka dosiahla hodnotu 134 533 tis. Sk, teda úspešnosť z vymoženia bola 22,57%. Zároveň
vymoženosť pohľadávok dlžníkov v likvidácii nie je dosahovaná vo výške 100%, pretože firmy, ktoré vstúpili
do likvidácie skončia v konkurze, resp. konkurz je zamietnutý pre nedostatok majetku.
5.9.7 Vymáhanie zahraničných pohľadávok
Od 1. januára 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 679/2004 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon
č. 446/2002 Z. z. o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok. V zmysle uvedeného
zákona Ministerstvo financií SR s účinnosťou od 15. februára 2005 delegovalo svoju právomoc v oblasti
vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok na daňové a colné riaditeľstvo.
Pomocou pri vymáhaní pohľadávky sa na účely tohto zákona rozumie poskytovanie, požadovanie alebo
prijímanie informácií potrebných na vymáhanie pohľadávky alebo zabezpečovanie vymáhania pohľadávky.
Presná špecifikácia žiadostí o poskytnutie pomoci pri vymáhaní pohľadávok je uvedená v priložených
tabuľkách.
Počet žiadostí o vymáhanie
/prijaté z EÚ/

Celková výška pohľadávok
(v Sk)

28

94 776 379,14

Výška vymožených
pohľadávok
(v Sk)
57 051,58

Okrem čiastky 57 051,58 Sk vymohla CS v priebehu roku 2006 aj pohľadávky vo výške 1 012 297,29 Sk.
Tieto finančné prostriedky sa vzťahujú k žiadostiam o vymáhanie, ktoré CR SR obdržalo v roku 2005. Vymožené
finančné prostriedky nadväzne boli poukázané na účet príslušného zmluvného štátu.
Počet žiadostí o vymáhanie
/postúpené do EÚ/

Celková výška pohľadávok
(v Sk)

21

32 566 276,00

Počet žiadostí
o poskytnutie informácie
/postúpené do EÚ/
1

Počet žiadostí
o poskytnutie informácie
/prijaté z EÚ/
10

18

Výška vymožených
pohľadávok
(v Sk)
69 815,44

Počet žiadostí
o doručenie dokumentácie
/prijaté z EÚ/
122

Výročná správa o činnosti colnej správy
za rok 2006

5.9.8

Postúpenie pohľadávok

V zmysle ustanovenia § 89 zákona Colného zákona, môže CÚ postúpiť tretej osobe pohľadávku, ktorá
vznikla pred 1. januárom 2006 voči dlžníkovi, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz.
V zmysle citovaného ustanovenia došlo v priebehu roku 2006 k podpísaniu zmluvy vo veci postúpenia
pohľadávok medzi CR SR a Slovenskou konsolidačnou, a.s. Uvedená právnická osoba spĺňala podmienky
v zmysle Colného zákona, t. z. bola právnickou osobou so 100 % majetkovou účasťou štátu. Takýmto spôsobom
boli v roku 2006 znížené pohľadávky v celkovej výške 46 303 738,20 Sk. Celková výška postúpených
pohľadávok k 31. decembru 2006 dosiahla celkovú výšku 827 427 598,24 Sk.
5.9.9 Odpis nevymožiteľných pohľadávok
Samotný postup odpisovania nevymožiteľných colných a daňových pohľadávok je špecifický proces,
ktorému predchádza konanie CÚ zamerané na zisťovanie (vyhľadávanie) majetku dlžníka. Až v prípade
negatívnych zistení je možné pohľadávku definovať ako nevymožiteľnú a rozhodnúť o jej odpísaní v zmysle
platnej legislatívy. Pri plnení uvedených úloh CÚ spolupracujú najmä s daňovými orgánmi, inými orgánmi
verejnej správy, ako sú napr. súdy, policajné orgány, katastrálne úrady; s peňažnými ústavmi a s inými osobami,
ktorých informácie môžu pomôcť k úhrade pohľadávok.
Ku dňu 31. decembra 2006 CS evidovala nevymožitelné pohľadávky vo výške 1 105 970 867,48 Sk.
V roku 2006 CS odpísala nevymožiteľné pohľadávky vo výške 219 026 040,57 Sk. V nasledujúcom prehľade je
uvedený stav nevymožiteľných pohľadávok podľa CÚ k 31. decembru 2006, ako aj odpis nevymožiteľných
pohľadávok podľa CÚ v roku 2006.

CÚ
CÚ Banská Bystrica
CÚ Bratislava
CÚ Čierna nad Tisou
CÚ Košice
CÚ Nitra
CÚ Prešov
CÚ Trenčín
CÚ Trnava
CÚ Žilina

Výška odpísaných
nevymožiteľných
pohľadávok
k 31.12.2005 v Sk
35 367 724 ,85
216 365 782,14
5 139 339,00
12 480 464,67
209 999 884,96
221 925 672,46
23 100 285,53
131 828 195,18
30 737 478,12

Výška odpísaných
nevymožiteľných
pohľadávok
k 31.12.2006 v Sk
57 886 869,60
374 490 335,00
5 449 339,00
45 505 306,13
209 997 367,96
225 876 382,24
23 662 285,53
131 960 702,62
31 142 279,30

Výška odpísaných
nevymožiteľných
pohľadávok
v roku 2006 v Sk
22 519 144,75
158 124 552,86
310 000,00
33 024 841,46
-2 517,00
3 950 709,78
562 000,00
132 507,44
404 801,18

886 944 826,91

1 105 970 867,38

219 026 040,47

SPOLU
6.

Personálne otázky

6.1

Organizačná štruktúra

V roku 2006 boli štátnymi orgánmi v colníctve v zmysle zákona č. 652/2004 Z. z. Ministerstvo financií
SR, CR SR, CÚ a CKÚ. CR SR spolu s CÚ a CKÚ zároveň tvorili CS, na čele ktorej je GR CR SR. Dňa 15. júla
2006 vstúpil do účinnosti nový organizačný poriadok CR SR, vydaný v súlade so zákonom č. 652/2004 Z. z.
V rámci schváleného organizačného poriadku vzniklo oddelenie strategického plánovania, odbor operačných
činností a odbor kontroly, inšpekcie a bezpečnosti zlúčením inšpekcie GR CR SR s odborom kontroly.
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Organizačná schéma CR SR od 1. januára 2006 do 14. júla 2006
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Organizačná schéma CR SR od 15. júla 2006

Generálny riaditeľ
Kancelária generálneho riaditeľa

Sekretariát generálneho riaditeľa

Oddelenie medzinárodných vzťahov
Metodicko - informačné centrum

Odbor kontroly, inšpekcie a
bezpečnosti

Oddelenie strategického plánovania

Oddelenie vnútornej kontroly
Inšpekcia generálneho riaditeľa
Oddelenie bezpečnosti

Oddelenie verejného obstarávania

Námestník GR 1

Námestník GR 2

Úsek výkonu služby

Úsek podporných činností

Odbor colného dohľadu

Odbor informatiky

Oddelenie výkonu colného dohľadu
Oddelenie následných kontrol
Oddelenie zákazov a obmedzení
Oddelenie poľnohospodárskych komodít a CITES
Oddelenie tranzitu
Oddelenie štatistiky

Oddelenie vývoja a podpory CIS
Oddelenie správy CIS

Odbor ekonomiky a logistiky
Oddelenie financovania
Oddelenie colných a daňových príjmov
Oddelenie logistiky
Oddelenie výstavby
Školiace a rehabilitačné stredisko Vyšehradné
Školiace a rehabilitačné stredisko Donovaly
Školiace a rehabilitačné stredisko Patince
Školiace a rehabilitačné stredisko Veľký Meder

Odbor spotrebných daní
Metodicko - správne oddelenie
Oddelenie daňového dozoru a daňovej kontroly
Oddelenie ELO

Právny odbor

Odbor personálneho manažmentu
Oddelenie právnej podpory
Colnoprávne oddelenie
Daňovoprávne oddelenie

Colný inštitút
Oddelenie personálne
Oddelenie práce a miezd
Oddelenie sociálneho zabezpečenia

Odbor colných taríf

Colné laboratórium
Oddelenie systémov TKD
Oddelenie colných taríf a colnej hodnoty
Oddelenie pôvodu tovaru

Oddelenie laboratórnych a analytických činností
Oddelenie technicko - administratívnych laboratórnych činností

Odbor operačných činností
Oddelenie analýzy rizika
Operačné oddelenie
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6.2 Personálne zabezpečenie
6.2.1

Stav zamestnancov od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006

Priemerný prepočítaný stav podľa kategórií
Služobný úrad

Stav zamestnancov - Spolu

z toho
VZ

Colníci

ŠS

B.Bystrica

349,0

294,0

52,5

2,5

Bratislava

531,5

479,5

48,0

4,0

Čierna nad Tisou

478,0

448,5

26,5

3,0

Košice

361,0

316,5

41,5

3,0

Nitra

439,0

388,5

45,5

5,0

Prešov

381,5

336,5

42,0

3,0

Trenčín

355,5

322,0

32,5

1,0

Trnava

459,5

415,5

42,0

2,0

Žilina

404,0

353,5

47,5

3,0

CKÚ

435,0

405,5

26,0

3,5

4 194,0

3 760,0

404,0

30,0

396,5

255,0

132,5

9,0

Donovaly

18,5

0,0

18,5

0,0

Patince

10,5

0,0

10,5

0,0

V.Meder

14,5

0,0

14,5

0,0

9,0

0,0

9,0

0,0

449,0

255,0

185,0

9,0

4 643,0

4 015,0

589,0

39,0

CÚ + CKÚ
CR SR

Vyšehradné
CR SR spolu
CS spolu
6.2.2

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov
Evidenčný stav zamestnancov k 31. decembru 2006
Kvalifikačná štruktúra

SPOLU
Počet

%

Vysokoškolské vzdelanie III. Stupňa

3

0,06

Vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa

1 231

26,60

605

13,08

2 652

57,32

136

2,94

4 627

100,00

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
Stredoškolské vzdelanie
Nižšie vzdelanie
SPOLU
Priemerná mesačná mzda

V nasledujúcich tabuľkách je uvedený plánovaný priemerný mesačný zárobok a skutočný mesačný
zárobok za rok 2006, ktorý dosiahli zamestnanci v CS.
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610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
Plán na rok 2006
Mzdové prostriedky
1 329 922 tis. Sk
Počet zamestnancov
4 972
Priemerný mesačný príjem
22 290,- Sk

Čerpanie za rok 2006
1 329 722 tis. Sk
4 643
23 866,- Sk

Colníci
Plán na rok 2006
1 191 617 tis. Sk
4 224
23 509,- Sk

Čerpanie za rok 2006
1 191 446 tis. Sk
4 015
24 729,- Sk

Zamestnanci v štátnozamestnaneckom pomere
Plán na rok 2006
Mzdové prostriedky
12 208 tis. Sk
Počet zamestnancov
50
Priemerný mesačný plat
20 347,- Sk

Čerpanie za rok 2006
12 208 tis. Sk
39
26 085,- Sk

Zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme
Plán na rok 2006
Mzdové prostriedky
126 097 tis. Sk
Počet zamestnancov
699
Priemerný mesačný plat
15 033,- Sk

Čerpanie za rok 2006
126 068 tis. Sk
589
17 836,- Sk

Mzdové prostriedky
Systemizácia colníkov
Priemerný mesačný príjem colníka

6.3

Sociálna politika CS

Zamestnancom a ich rodinným príslušníkom CS zabezpečovala v roku 2006 letné a zimné rekreačné
pobyty v školiacich a rehabilitačných strediskách CS na Donovaloch, vo Vyšehradnom, vo Veľkom Mederi a
v Patinciach. Podľa zmluvy uzatvorenej so zahraničnými CS sa uskutočnil výmenný rekreačný pobyt
zamestnancov CS v Maďarskej republike a v Českej republike.
Prehľad počtu pridelených rekreačných pobytov
Zimný rekreačný
pobyt

2
6
28

2
2
1
2
1
1
1

10

1
1
1
4
1
1

2
11

Blatná ČR

23

4
3
2

Jíloviště ČR

0

7
3
1

Hévíz MR

1
4

Bakonszeg
MR

1
1

8
9
15
13
11
22
12
21
30
22
21
184

Vyšehradné

1

13
11
5
6
4
10
12
11
14
5
10
101

Veľký Meder

Patince

Donovaly

12
36
16
23
39
11
37
21
11
22
38
266

Dolní Lomná

Banská Bystrica
Bratislava
Čierna nad Tisou
Košice
Nitra
Prešov
Trnava
Trenčín
Žilina
CKÚ
CR SR
SPOLU

Donovaly

Služobný úrad

Letný rekreačný pobyt

1

2
2
3
3
1
1
1
2
16

1

1

1
3
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Prehľad počtu pridelených rekreačných pobytov v CS za rok 2006 podľa jednotlivých stredísk
Tuzemské rekreačné pobyty
Počet
Stredisko
zima
Donovaly
266
Vyšehradné
0
Patince
0
Veľký Meder
0
SPOLU
266
6.3.1

leto
0
28
101
184
313

Zahraničné rekreačné pobyty
Počet
Stredisko
zima
leto
Jíloviště – ČR
0
16
Bakonszeg – MR
0
10
Blatná ČR– MR
0
3
Dolní Lomná – ČR
4
0
Hevíz – MR
0
11
SPOLU
4
40

Oblasť registrácie a kúpeľnej liečby

V rámci sociálnej politiky CS bolo zamestnancom poskytnutých 88 pobytov kúpeľnej liečby.
CÚ Banská Bystrica
1
CÚ Bratislava
0
CÚ Čierna nad Tisou
0
CÚ Košice
9
CÚ Trnava
11
CÚ Žilina
3
CÚ Nitra
7
CÚ Prešov
5
CÚ Trenčín
9
CKÚ
9
CR SR
9
Výsluhový dôchodca
21
SPOLU
88
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Najviac navštevované kúpeľné zariadenia boli Bojnice, Trenčianske Teplice a Piešťany.
Bardejov
8
Bojnice
20
Brusno
0
Lúčky
3
Družba Bardejov
1
Nimnica
2
Nový Smokovec
2
NRC Kováčová
0
Piešťany
15
Rajecké Teplice
1
Sklené Teplice Lenka
4
Sklené Teplice ZSNP
1
Sliač
2
Smrdáky
5
Štrbské Pleso
0
Trenčianske Teplice ARCO
2
Trenčianske Teplice
17
Turčianske Teplice
4
Vyšné Ružbachy
1
Za liečbu v roku 2006 sa v CS vyčerpalo celkovo 2 012 389,- Sk .
6.3.2

Prehľad stavu poistencov a porovnanie s predchádzajúcim poistným obdobím

Počet poistencov zúčastnených na poistení k 31. decembru 2005
Počet poistencov zúčastnených na poistení k 31. decembru 2006
Počet poistencov, za ktorých sa vykonával odvod poistného k 31. decembru 2005
Počet poistencov, za ktorých sa vykonával odvod poistného k 31. decembru 2006

4 142
4 079
4 083
3 986

Oproti roku 2005 poklesol počet poistencov o 63. V tabuľke sú uvedené len konečné stavy
k poslednému dňu v roku. V priebehu roka bol stav poistencov pohyblivý a priemerne bol mesačne v počte 4 069
colníkov.
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Druh dávky výsluhového
zabezpečenia

Počet poberateľov
k 31. decembru 2006

Výsluhový príspevok
Odchodné
Úmrtné
Výsluhový dôchodok
Invalidný výsluhový dôchodok
Vdovský výsluhový dôchodok
Vdovecký výsluhový dôchodok
Sirotský výsluhový dôchodok
6.3.3

Priemerná výška dávky
v roku 2006

233
183
2
1 127
8
21
1
8

2 930
85 093
61 239
11 076
17 236
9 359
8 297
2 404

Príjmy a výdavky osobitného účtu rok 2006

Priemerný počet
poistencov
4 069

Priemerná výška poistného
na poistenca
88 348

Príjmy celkom

Výdavky celkom

Prebytok

507 909 606,17

356 313 703,86

151 595 902,31

Zmluvy o výmenných rekreačných pobytoch v roku 2006
- s Colnou správou Českej republiky – 1 zmluva, 1 dodatok k zmluve
- s Colnou správou Maďarskej republiky – 1 zmluva
6.4 Rozvoj ľudských zdrojov
Systém vzdelávania v CS patrí k otvoreným vzdelávacím systémom akceptujúcim spoločenské,
ekonomické a legislatívne zmeny. CS organizačne a metodicky zabezpečuje vzdelávanie, v rámci ktorého
pripravuje colníkov na výkon štátnej služby, zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere na výkon činností
a zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme na pracovné činnosti, ktoré vykonávajú.
Výrazné obsahové zmeny v systéme vzdelávania CS boli zavedené 1. septembra 2004. Jednotný
systém vzdelávania colníkov v CS tvoria štyri stupne
I. základná príprava na výkon povolania,
II. základný colný kurz (ďalej len „ZCK“),
III. odborný colný kurz (ďalej len „OCK“),
IV. špecializované a doplnkové formy vzdelávania.
Cieľom základnej prípravy na výkon povolania je získanie základnej odbornej orientácie na výkon štátnej
služby. Základnú prípravu na výkon povolania absolvujú v komplexnej forme všetci colníci prijatí do prípravnej
štátnej služby.
Cieľom vzdelávania v ZCK je získanie základných vedomostí a zručností potrebných pre výkon štátnej
služby v oblasti platných všeobecne záväzných právnych predpisov a interných aktov riadenia upravujúcich
činnosť CS. V roku 2006 organizovala CS štyri triedy ZCK s počtom 127 poslucháčov, pričom z uvedeného počtu
65 poslucháčov ukončí vzdelávanie až v marci 2007.
OCK sú výberovou formou vzdelávania v CS. V roku 2006 boli OCK špecializované na
správu spotrebných daní (tri triedy ukončili vo februári 2006 vzdelávanie začaté v roku 2005 a dve triedy
absolvovali celé štúdium v roku 2006),
výkon colného dohľadu so zameraním na následné kontroly (jedna trieda),
informačné systémy v CS (jedna trieda),
výkon colného dohľadu so zameraním na činnosť kontrolných mobilných skupín (ďalej len „KOMOS“)
(jedna trieda ukončí v januári 2007 vzdelávanie začaté v roku 2006).
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Na štúdium v OCK bolo zaradených celkovo 204 poslucháčov. Cieľom vzdelávania v OCK je prehĺbenie
a rozšírenie odborných vedomostí a príprava colníkov na výkon profesijných činností vo výkone štátnej služby.
Špecializovaná a doplnková forma vzdelávania je zameraná na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov,
t. z. systematické rozširovanie, aktualizovanie a prehlbovanie vedomostí a získavanie zručností na výkon
služobných činností za účelom adaptácie na meniace sa podmienky vo výkone štátnej služby. V roku 2006 bola
táto forma vzdelávania zameraná na
zvyšovanie kvalifikácie v doplnkových špecializovaných krátkodobých kurzoch (22 poslucháčov
absolvovalo špecializovaný doplnkový kurz so zameraním na účtovníctvo a 62 colníkov špecializovaný
kurz so zameraním na odber vzoriek),
prípravu a vzdelávanie lektorov (20 lektorov absolvovalo pedagogicko-metodické vzdelávanie
začínajúcich lektorov),
jazykovú prípravu, ktorá sa realizuje na CR SR aj na CÚ a je určená pre colníkov, zamestnancov
a vedúcich pracovníkov, ktorí sa zaoberajú agendou EÚ a zástupcov CS, ktorí sú nominovaní
do výborov, podvýborov a pracovných skupín Európskej komisie (ďalej len „EK“) a Rady; do tejto formy
jazykovej prípravy bolo zaradených 66 colníkov a 17 zamestnancov z organizačných útvarov CR SR,
priebežné vzdelávanie je určené na rozširovanie a aktualizovanie vedomostí colníkov v dočasnej a stálej
štátnej službe a realizuje sa formou samoštúdia, seminárov a školení, úroveň získaných vedomostí
v tejto forme vzdelávania bola overená profesijným preskúšaním, ktoré CS uskutočnila u colníkov
zaradených na výkon štátnej služby na právne oddelenia, oddelenia spotrebných daní, oddelenia
následných kontrol a oddelenia colného dohľadu CÚ. Preskúšanie absolvovali aj colníci zaradení na
oddeleniach vysokozdaniteľného tovaru a všeobecného pašovania a skráteného vyšetrovania CKÚ a na
pobočkách CKÚ (ďalej len „PCKÚ“), profesijné preskúšanie absolvovalo 454 colníkov z CÚ a 264
colníkov z CKÚ a PCKÚ,
„Vzdelávanie zamestnancov CS za účelom získania Osvedčenia ECDL Štart“ na základe projektu
schváleného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR z prostriedkov ESF, ktoré absolvovalo
150 colníkov a zamestnancov bratislavského samosprávneho kraja,
„Vzdelávanie štátnych zamestnancov“, ktoré bolo organizačne zabezpečované v mesiacoch október až
december 2006, ale z kapacitných dôvodov dodávateľa služby vzdelávania a zabezpečenia lektorov sa
uskutoční až v mesiacoch január až marec 2007.
Zmenou organizačného poriadku CR SR od júla 2006 došlo k doplneniu činností, ktoré vykonáva colný
inštitút. Colný inštitút v súlade s touto zmenou nielen navrhuje a vypracúva koncepciu profesijnej prípravy
colníkov pre výkon štátnej služby, ale aj organizačne zabezpečuje výcvik (strelecká a telesná príprava) v colných
kurzoch a na CR SR a metodicky riadi výcvik v podmienkach CS. V rámci doplnkového a špecializovaného
vzdelávania bol v tejto oblasti realizovaný „Doplnkový špecializovaný kurz pre predmet strelecká príprava“ a pre
colníkov zaradených na výkon štátnej služby na SCÚ KOMOS Colného úradu Trnava kurz „Taktika zastavovania
motorových dopravných prostriedkov“.
7.

Ciele a prehľad ich plnenia

Poslaním CS v priebehu roku 2006, ale i v súčasnosti bola ochrana ekonomických záujmov štátu,
napĺňanie ŠR a zamedzovanie porušovaniu colných a daňových predpisov. CS vykonávala 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 s tretími krajinami a robí opatrenia na zabránenie protiprávneho konania pri dovoze, vývoze
a tranzite tovaru.
CS taktiež plnila úlohy v oblasti colnej politiky, osobitne colných formalít, colných sadzieb, colnej
hodnoty, nomenklatúrneho zatrieďovania tovaru, pôvodu tovaru, colnej štatistiky a tiež v oblasti zisťovania
zodpovednosti osôb za porušenie predpisov, ktorých vykonávaním je poverená zákonom č. 652/2004 Z. z., ako aj
úlohy stanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, či právnymi predpismi EÚ.
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7.1

Oblasť právna
7.1.1

Oblasť legislatívy

CR SR iniciovalo prostredníctvom Ministerstva financií SR v roku 2006 návrhy legislatívnych zmien
právnych predpisov.
Výkladové stanoviská
CR SR vydalo 130 stanovísk k žiadostiam CÚ, organizačných útvarov CR SR a iných orgánov štátnej
správy.
Vestník CR SR - informácie a stanoviská
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Informácie o právnych predpisoch uverejňovaných v Úradnom vestníku ES a v Zbierke zákonov SR.
Stanovisko k vydávaniu povolení na predaj spotrebiteľského balenia liehu podľa zákona č. 105/2004
Z. z. o spotrebnej dani z liehu (ďalej len „zákon č. 105/2004 Z. z.“) a o zmene a doplnení zákona č.
467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
Stanovisko k ukladaniu pokút podľa § 42 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho
oleja v znení neskorších predpisov.
Stanovisko k zániku colného dlhu.
Informácia k ustanoveniu § 50 ods. 1 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene
a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
Stanovisko vo veci pridelenia colne schváleného určenia alebo použitia zničenie tovaru.
Stanovisko k problematike ukončenia colného režimu colné uskladňovanie (verejné colné sklady).
Legislatíva

1.
2.

Návrhy na novelu vyhlášky Ministerstva financií SR č. 226/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a
prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu.
Návrhy na novelu vyhlášky Ministerstva financií SR č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia Colného zákona v znení vyhlášky č. 530/2006 z. z. Zmeny sa týkajú nasledovných oblastí
a) elektronické colné konanie,
b) vypĺňanie jednotného colného dokladu,
c) územná pôsobnosť CÚ.

3.

Návrhy na novelu zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Zmeny sa týkajú nasledovných oblastí
a) nárok CÚ ako správcu dane na vrátenie zaplatenej ceny pri kontrolnom nákupe, ak vráti tovar
v nezmenenom stave,
b) doplnenie alebo zloženie zábezpeky na daň.

4.

Návrhy na novelu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Zmeny sa týkajú nasledovných oblastí
a) registračné odberné čísla (spotrebné dane),
b) osvedčenia o preferenčnom pôvode tovaru,
c) colné konanie.

5.

Návrh na novelu zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona
č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
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6.
7.
8.

Návrh zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu.
Návrh na novelu výnosu Ministerstva financií SR o služobnej rovnošate.
Návrh výnosu o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti colníkov.
Pripomienkové konanie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene
a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise.
Návrh zákona o tovare a technológiách dvojakého použitia.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve (autorský zákon).
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.
Návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov.
Návrh vyhlášky Ministerstva financií SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií SR
č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona.
Materiály na rokovania Rady EÚ.
Návrh zákona o ochrane spotrebiteľa.
Návrhy medzinárodných zmlúv medzi SR a inými krajinami, a ďalšie materiály, podľa požiadaviek
Ministerstva financií SR.
7.1.2

Oblasť colnoprávna

V období roku 2006 došlo na CR SR 981 podaní od fyzických a právnických osôb, CÚ, štátnych
orgánov, súdov a iných subjektov. Predmetom týchto podaní boli návrhy na preskúmanie rozhodnutí
prvostupňových colných orgánov v odvolacom i v mimo odvolacom konaní, žiadosti o vydanie stanoviska,
žiadosti o predĺženie lehoty na rozhodnutie, podanie informácie a vyjadrenia, atď.
Odvolacie konanie
CR SR za rok 2006 vybavilo 329 odvolaní podaných proti prvostupňovým rozhodnutiam CÚ.
Najpočetnejšiu skupinu odvolaní tvorili odvolania proti prvostupňovým rozhodnutiam o porušení colných
predpisov (colné delikty a colné priestupky) a rozhodnutiam vo veci colného dlhu vzniknutého iným spôsobom
ako podaním colného vyhlásenia, t. z. podľa § 197 až 199 zákona č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení
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neskorších predpisov a § 397 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov, alebo podľa
čl. 202 až 204 Nariadenia Rady (EHS) č. 2913 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex
Spoločenstva v znení neskorších zmien a doplnkov a dodatočného vymerania colného dlhu v nadväznosti na
vykonanie následnej kontroly po prepustení tovaru do colného režimu.
Vymeranie a tzv. dovymeranie colného dlhu sa uskutočňuje zväčša na základe zistení CÚ vykonanou
kontrolnou činnosťou v rámci colného dohľadu, kontrolou zameranou na dodržiavanie podmienok colných
režimov s podmienečným oslobodením od cla alebo režimov s ekonomickým účinkom, kontrolou na správnosť
deklarovania údajov v colných vyhláseniach. CÚ využívajú i inštitút následnej kontroly po prepustení tovaru
zameranej na overenie pravdivosti deklarovaných údajov (najmä údaj o nomenklatúrnom zatrieďovaní tovaru
do zodpovedajúcej podpoložky kombinovanej nomenklatúry, údaj o preferenčnom pôvode tovaru, údaj o colnej
hodnote tovaru z hľadiska zahrnutia pripočítateľných položiek, napr. náklady na dopravu a poistenie tovaru alebo
provízií za sprostredkovanie, dostatočný opis tovaru, a pod.), na základe ktorých bol tovar do navrhovaného
colného režimu prepustený.
Početná skupina odvolaní smerovala proti rozhodnutiam o úrokoch z omeškania a kompenzačných
úrokoch, odvolania proti exekučným výzvam a ďalším rozhodnutiam vydaným v rámci exekučného konania,
odvolania proti rozhodnutiam o neprepustení tovaru do navrhnutého režimu, odvolania proti rozhodnutiam
o nepovolení niektorej z foriem zjednodušeného colného konania, odvolania proti rozhodnutiam, ktorými nebolo
vyhovené žiadosti účastníka konania o vrátenie, resp. odpustenie dovozných alebo vývozných platieb alebo
žiadostiam o uľahčenie dovoznej alebo vývoznej platby (napr. povolenia splátok).
Menšiu skupinu tvorili prípady odvolaní proti rozhodnutiam o zaistení tovaru, o uložení ochranného
opatrenia (napr. zhabanie tovaru), o určení colnej hodnoty alebo o nepriznaní preferenčného zaobchádzania
s tovarom.
CR SR eviduje aj určitú skupinu podnetov fyzických a právnických osôb, ako aj CÚ na preskúmanie
rozhodnutí mimo odvolacieho konania.
Konania vedené voči právnickým osobám
Vo veci colného deliktu boli preskúmané na základe podania odvolania prvostupňové rozhodnutia v 113
prípadoch, z ktorých 39 bolo potvrdených a odvolanie bolo zamietnuté podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 26 rozhodnutí bolo na základe tohto
ustanovenia zmenených a 48 rozhodnutí bolo zrušených s tým, že vec bola vrátená na nové prejednanie a
rozhodnutie. Porušenie colných predpisov úzko súvisí so vznikom colného dlhu, ktorý je v mnohých prípadoch v
nadväznosti na zistenie porušenia colných predpisov potrebné vymerať alebo dovymerať, takže počet konaní o
odvolaniach proti rozhodnutiam o colných deliktoch má súvis s počtom konaní o vzniku alebo dovymeraní
colného dlhu. Častou príčinou podania odvolania je neznalosť colných predpisov účastníkmi konania, ktorí
navyše v mnohých prípadoch považujú rozhodnutie o colnom delikte (s uložením sankcie) a rozhodnutie o určení
povinnosti zaplatiť colný dlh za duplicitný postih za porušenie colných predpisov ich osobou, takže následné
vymeranie colného dlhu neponímajú ako vymeranie dovozných platieb vymeriavaných štátom pri dovoze alebo v
súvislosti s dovozom konkrétneho tovaru.
Konania vedené voči fyzickým osobám – colný priestupok
Počet odvolaní proti rozhodnutiam CÚ vo veci colného priestupku
Počet potvrdených rozhodnutí
Počet zmenených rozhodnutí
Počet zrušených rozhodnutí alebo vrátených na nové prejednanie

16
4
2
10

Informácie a stanoviská
CR SR vydalo na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, CÚ a iných subjektov 2 informácie
s významom pre aplikáciu colných predpisov.
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Kontrolná činnosť
V roku 2006 vykonalo CR SR v rámci komplexnej kontroly jednu kontrolu na CÚ Trenčín so zameraním
na postup colných orgánov pri vymáhaní nedoplatkov, na kontrolu rozhodovacej činnosti CÚ vo veciach
odpustenia a vrátenia sumy dovoznej platby, na kontrolu rozhodovacej činnosti CÚ vo veciach porušenia colných
predpisov, na kontrolu postupu CÚ pri výmere cla a dovozných platieb v správnom konaní a kontrolu agendy
štátnej a minimálnej pomoci.
Preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí CR SR
Počet napadnutých rozhodnutí CR SR vydaných v druhom stupni správneho konania
Počet zamietnutých žalôb na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí CR SR vedených na krajských
súdoch alebo odvolania proti nim vedené na Najvyššom súde SR
Počet konaní, kde súd zrušil rozhodnutie CR SR a vec vrátil na ďalšie konanie
Počet zastavených konaní
Počet neukončených konaní

26
21
9
7
29

Ochrana práv duševného vlastníctva
CR SR v roku 2006 rozhodlo o 39 národných žiadostiach o prijatie opatrenia podľa Nariadenia Rady
(ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých
práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva
porušili, pričom v 38 prípadoch podanej žiadosti vyhovelo a v 1 prípade rozhodlo o neprijatí colného opatrenia.
Porušovanie devízových predpisov
CR SR v roku 2006 neprejednávalo ani jeden prípad porušenia devízových predpisov v odvolacom,
resp. mimo odvolacieho konania.
7.1.3

Oblasť daňovoprávna

V období roku 2006 CR SR eviduje 1 671 došlých podaní od fyzických a právnických osôb, CÚ, štátnych
orgánov, súdov a iných subjektov. Predmetom podaní boli návrhy na preskúmanie prvostupňových rozhodnutí
CÚ v odvolacom i mimoodvolacom konaní, žiadosti o vydanie stanoviska, podanie informácie a vyjadrenia, výzvy
na vyjadrenia k žalobám, predĺženia lehôt, atď.
Legislatíva
CR SR sa v poslednom štvrťroku 2006 intenzívne podieľalo na pripomienkovom konaní návrhov
zákonov o spotrebných daniach v rámci vnútrorezortného aj medzirezortného pripomienkového konania. Zároveň
spracúvalo pripomienky CÚ k jednotlivým návrhom zákonov o spotrebných daniach a taktiež predkladalo podnety
k novelám týchto zákonov, ako aj k zákonu č. 511/1992 Zb.
Odvolacie konanie a iné podania
CR SR za rok 2006 eviduje 1 113 odvolaní podaných proti prvostupňovým rozhodnutiam CÚ. Z toho sa
64 prípadov týkalo porušenia § 9 ods. 3 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení
neskorších predpisov, resp. § 8 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení
neskorších predpisov a s tým spojenej sankcie vo výške 500 000,- Sk. Časté boli aj odvolania voči rozhodnutiam
CÚ o uložení pokuty za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa jednotlivých zákonov o spotrebných daniach,
najmä v prípadoch nesplnenia si oznamovacej povinnosti podľa § 44 zákona č. 105/2004 Z. z. a o zmene
a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. Zvyšné
prípady sa týkali zabezpečenia tovaru a veci podľa § 14 a zákona č. 511/1992 Zb. v spojení s ustanoveniami
zákonov č. 105/2004 Z. z. a zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení
neskorších predpisov, a odvolaní smerujúcich proti rozhodnutiam o uložení pokút v drvivej väčšine podľa zákona
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č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a zákona
č. 105/2004 Z. z.
Kontrolná činnosť
V roku 2006 vykonalo CR SR v daňovoprávnej oblasti jednu kontrolu, a to na CÚ Trenčín v rámci
komplexnej kontroly vykonávanej útvarom CR SR so zameraním na postup colných orgánov, na rozhodovaciu
činnosť v konaniach vo veci porušenia daňových predpisov a dodržiavanie lehôt v rozhodovacej činnosti. Zistené
nedostatky boli vyriešené formou metodickej pomoci v rámci vykonanej kontroly a preskúmaním prvostupňových
rozhodnutí mimo odvolacieho konania.
Preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí CR SR
Približne 26 rozhodnutí CR SR vydaných v druhom stupni daňového konania bolo v roku 2006
napadnutých žalobami na preskúmanie ich zákonnosti. Presný počet nie je možné uviesť, keďže žaloby podané
v poslednom štvrťroku 2006 súdy SR ešte CR SR nedoručili v plnom rozsahu a výzvy na vyjadrenia prichádzajú
priebežne od januára 2007. Vo väčšine prípadov krajské súdy rozhodli o zamietnutí žalôb smerujúcich proti
rozhodnutiam CR SR.
CR SR v daňovoprávnej oblasti bolo podaných 97 podnetov na preskúmanie rozhodnutia CÚ mimo
odvolacieho konania.
7.2

Oblasť výkonu colného dohľadu
7.2.1

Prehľad plnenia úloh v oblasti následných kontrol a ich výsledky podľa jednotlivých CÚ

CR SR vypracovalo na základe analýzy rizík plán následných kontrol na rok 2006. Plán následných
kontrol určoval maximálne 50 % celkového výkonu jednotlivých oddelení, ostatnú činnosť si regionálne oddelenia
určili samostatne, na základe znalosti regiónu a vlastných analýz.
Na základe plánu bola ustanovená povinnosť jednotlivých oddelení následných kontrol (ďalej len „ONK“)
na výkon následných kontrol (ďalej len „NK“) u právnických osôb – významných dovozcov v jednotlivých
regiónoch v počte celkom 38 významných dovozcov.
Právnické osoby – významní dovozcovia v regióne - účinnosť NK 89%

38
významných dovozcov v regióne

33

5

ukončených NK

neukončených NK

29

4

pozitívnych NK

negatívny výsledok
zistený colný dlh

17.574.476,- Sk
Ďalšiu časť plánu NK tvorilo určenie výkonu NK u ostatných dovozcov v regióne podľa indikátorov rizika
na rok 2006 v počte 101 NK. CR SR bolo určené zameranie NK (colná hodnota, pôvod, sadzobné zatriedenie).
Jednotlivé ONK CÚ na základe vlastnej analýzy s prihliadnutím na určené zameranie, určili konkrétne subjekty
NK.
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Ostatní dovozcovia v regióne - indikátory rizika - účinnosť NK 77%

101
ostatní dovozcovia v regióne

91

10

ukončených NK

neukončených NK

70

21

pozitívnych NK

negatívny výsledok
zistený colný dlh

33.858.059,- Sk
Celkový počet NK za obdobie roka 2006 bolo 380, z toho bolo 299 ukončených. Výška zisteného
colného dlhu činila 141.884.367,- Sk, výška dovymeraného a vymeraného colného dlhu 169.444.878,- Sk (táto
suma zahŕňa aj colný dlh ktorý bol zistený koncom roka 2005). Výška uhradeného colného dlhu činí 69.216.933,Sk.
Vyhodnotenie NK za rok 2006
Celkový počet NK
Počet ukončených NK
Výška zisteného colného dlhu
Výška dovymeraného/vymeraného colného dlhu
Výška uhradeného colného dlhu

380
299
141 884 367,- Sk
169 444 878,- Sk
69 216 933,- Sk

180000000
160000000
140000000
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0
zistený

do/vymeraný
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Vyhodnotenie jednotlivých ONK CÚ za rok 2006
počet vykonaných
NK/colník
ONK Prešov
ONK Lučenec
ONK B. Bystrica
ONK Bratislava
ONK Košice
ONK Trnava
ONK N. Zámky
ONK Čierna n/T.
ONK Trenčín
ONK Poprad
ONK Trstená
ONK Nitra
ONK Žilina
ONK V. Meder

2,3
1,8
1,8
1,7
1,7
1,5
1,5
1,5
1,3
1
1
1
1
0,8

počet skontrolovaných
výška zisteného colného dlhu
položiek JCD/colník
ONK Trstená
ONK Trnava
ONK Trenčín
ONK Poprad
ONK N. Zámky
ONK Čierna n/T.
ONK Lučenec
ONK Prešov
ONK B. Bystrica
ONK Bratislava
ONK Košice
ONK Nitra
ONK V. Meder
ONK Žilina

2 592
1 842
1 077
924
824
697
653
627
490
407
403
391
233
186

ONK Nitra
ONK Žilina
ONK Bratislava
ONK Košice
ONK Trenčín
ONK Trnava
ONK Trstená
ONK V. Meder
ONK Prešov
ONK Poprad
ONK Lučenec
ONK B. Bystrica
ONK N. Zámky
ONK Čierna n/T.

37 287 903
30 121 115
22 738 758
13 283 214
11 275 933
6 736 651
5 855 574
3 382 265
2 891 146
2 376 438
2 157 283
1 835 512
1 598 162
344 413

výška
dovymeraného/vymeraného
colného dlhu
ONK Nitra
ONK Žilina
ONK Bratislava
ONK Trenčín
ONK Košice
ONK Lučenec
ONK Trnava
ONK Poprad
ONK Trstená
ONK Čierna n/T.
ONK Prešov
ONK V. Meder
ONK B. Bystrica
ONK N. Zámky

37 286 845
30 244 170
22 739 048
19 980 252
13 092 562
12 379 403
6 736 243
6 455 303
5 807 548
4 102 584
4 046 729
3 382 565
2 988 919
202 707

Porovnanie účinnosti a finančného efektu NK za rok 2005 a za rok 2006
2005
počet ukončených NK

255

299

počet pozitívnych NK

152

219

účinnosť NK

60%

73%

výška zisteného colného dlhu

102 957 833,- Sk

141 884 367,- Sk

výška do/vymeraného colného dlhu

101 403 994,- Sk

169 444 878,- Sk

27 144 754,- Sk

69 216 933,- Sk
t. z. nárast o 155%

výška uhradeného colného dlhu
7.2.2

2006

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ

CR SR, koordinuje a metodicky riadi výkon NK v oblasti SPP. V roku 2006 uskutočnilo nasledujúce
aktivity.
Na Ministerstve pôdohospodárstva SR bola vytvorená nová organizačná zložka s názvom Zvláštny
orgán (ďalej len „ZO MP SR“), ktorý má kompetencie v oblasti SPP na základe nariadenia Rady (EHS)
č. 4045/89. CR SR nadviazalo spoluprácu s týmto oddelením a obidve zložky začali pracovať na spoločnej
dohode o spolupráci a delegovaní činností. Po predložených a schválených návrhoch oboch zúčastnených strán
(CR SR a ZO MP SR) bola dohoda predložená na spoločný podpis generálneho riaditeľa CR SR a ministra MP
SR.
Vzhľadom na to, že oblasť SPP bola po vstupe do EÚ pre CS nová, bolo potrebné colníkov pôsobiacich
na jednotlivých CÚ na ONK v tejto oblasti preškoliť. Preto CR SR za spolupráce EK a kontaktného úradu OLAF
pri Úrade vlády SR zorganizovali školenie (3 kurzy po 17 colníkov) s názvom „Výkon NK v oblasti SPP“, kde
prednášali lektori z francúzskej CS.
Pre ostaných colníkov, ktorí sa zaoberajú výkonom NK v oblasti SPP bolo zorganizované školenie, kde
prednášajúcim bol lektor CR SR.
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Pracovníci CR SR sa zúčastnili aj na stretnutí so zástupcami talianskej CS a zástupcami Ministerstva
poľnohospodárstva ČR, ktorí prezentovali, akým spôsobom v týchto krajinách pracujú v oblasti NK v SPP (tvorba
plánu kontrol, analýza rizík, výkon kontrol, metodika, a pod.).
CR SR na základe analýzy rizík spracovalo návrh plánu kontrol v oblasti SPP na rok 2006/2007, ktorý
bol prostredníctvom ZO MP SR postúpený EK, ktorou bol v plnom rozsahu schválený. Taktiež bolo EK zaslané
prostredníctvom ZO MP SR vyhodnotenie plánu kontrol v oblasti SPP za rok 2005/2006 (kontrolné obdobie
v oblasti SPP je od 1. júla roku N do 30. júna roku N+1).
Keďže skúsenosti z kontrol ukázali, že platný interný akt riadenia pre oblasť NK v oblasti SPP je
potrebné aktualizovať a prispôsobiť potrebám ich výkonu NK, bola vytvorená pracovná skupina pre tvorbu
nového nariadenia GR CR SR, metodických listov a kontrolných listov pre jednotlivé sektory. Všetky návrhy
interných aktov riadenia prešli prvým kolom pripomienkového konania.
V pláne kontrol v oblasti SPP na rok 2005/2006 bolo schválených 6 kontrol. ONK CÚ vykonalo v tomto
kontrolnom období 7 kontrol, z čoho vyplýva, že 6 kontrol bolo vykonaných podľa plánu kontrol a jedna nad plán
kontrol. Zo 7 kontrol nebola ukončená ešte 1 kontrola, a to z dôvodu, že bol požiadaný zahraničný colný orgán
o administratívnu spoluprácu a do konca roka 2006 nebola doručená odpoveď. Okrem uvedeného bola zo 7
kontrol jedna kontrola s pozitívnym výsledkom, kde na základe zistení vzniklo podozrenie, že vývozné náhrady
boli vyplatené neoprávnene. Prípad bol postúpený Poľnohospodárskej platobnej agentúre na ďalšie konanie
podľa príslušnosti na ďalšie konanie.
7.2.3

Výkon colného dohľadu

V roku 2006 boli prijaté nové interné akty riadenia v oblasti problematiky východnej hranice
pre zabezpečenie zvýšenej kontrolnej činnosti nákladných vagónov prichádzajúcich z Ukrajiny, opatrenia
pri nefunkčnosti skenovacieho zariadenia na automobily, ako aj administratívne vyhostenie osôb opakovane
porušujúcich colné predpisy.
Za účelom zmapovania ilegálneho dovozu cigariet je pravidelne vyhodnocovaná a predkladaná vedeniu
CS štatistika osôb vstupujúcich na územie SR a dovážajúcich cigarety (počet dovozov, množstvo cigariet,
dovozné zvyky cestujúcich, a pod.). Výsledkom prijatých opatrení bol minimálny až nulový nárast legálne
dovážaných cigariet na colných priechodoch Vyšné Nemecké, Ubľa a Čierna nad Tisou – železnica v porovnaní
s nárastom počtu prestupujúcich osôb, na zvýšení celkového počtu dovážaných cigariet sa podieľa najviac
novootvorený colný priechod Veľké Slemence, kde bol počet cestujúcich i dovoz cigariet výrazne vzrastajúci, až
do prijatia účinnejších opatrení v druhej polovici roka 2006.
Prijatím účinnejších opatrení na hraniciach i vo vnútrozemí bol v roku 2006 v porovnaní s rokom 2005
vyšší počet zadržaných ilegálne dovážaných cigariet (na hraniciach z počtu 7 977 805 ks v roku 2005 na počet
9 650 062 ks v roku 2006 a vo vnútrozemí z počtu 19 179 098 ks v roku 2005 na počet 60 017 559 ks v roku
2006).
CS realizuje komplexnú rekonštrukciu colných priechodov Vyšné Nemecké a Ubľa z dôvodu splnenia
podmienok vstupu SR do Schengenského priestoru.
V januári 2006 bol uvedený do činnosti deklaračný systém ISST-DS, ktorý plne vyhovuje požiadavkám
legislatívy EÚ upravujúcej oblasť colných vyhlásení. V priebehu roka sa vykonávali práce na budovaní 1. fázy
systému pre kontrolu vývozu (ISST-ECS), ktorý slúži k elektronickej výmene údajov medzi zúčastnenými CÚ
pri vývoze tovaru a informačného systému na evidovanie a kontrolu zabezpečenia dovozných platieb (ISSTGMS). Oba systémy sú prepojené s deklaračným systémom ISST-DS a od januára 2007 využívané pri colnom
konaní a colnom dohľade.
S prihliadnutím na zmeny v činnosti CÚ vyplývajúce so zavedenia nových aplikačných programových
vybavení boli vydané interné akty riadenia, ktoré upravovali oblasť zabezpečenia dovozných platieb,
zjednodušených colných konaní, používanie aplikačných programových vybavení ISST-ECS a ISST-GMS,
používanie služobných pečiatok a oblasť colného dohľadu pri vývoze tovaru.
V roku 2006 bola naplánovaná i kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie predpisov v oblasti colných
režimov s ekonomickým účinkom, zjednodušených postupov pri colnom konaní a uvádzania údajov v colných
vyhláseniach. V rámci tohto plánu boli vykonané kontroly na CÚ Trenčín a CÚ Bratislava.
Aktívnou účasťou na stretnutiach Výboru pre Colný kódex a pracovnej skupiny „Príručka k JCD“ sa CS
podieľala na tvorbe právnych predpisov EÚ a vysvetľujúcich poznámok k legislatíve v oblasti colných vyhlásení.

35

Výročná správa o činnosti colnej správy
za rok 2006

CR SR sa podieľalo na školeniach venovaných zmenám v colných predpisoch určených colníkom, ako
aj prednáškach určených pre verejnosť.
CR SR je zároveň kontaktným miestom pre jednotné povolenia na použitie režimov s ekonomickým
účinkom, zabezpečuje schvaľovací proces a komunikáciu v prípade návrhov povolení z iných členských štátov.
7.2.4

Oblasť zákazov a obmedzení

Keďže cieľom zákazov a obmedzení je vytvorenie určitých režimov správania sa spoločnosti pri vyššej
bezpečnosti tovarov ponúkaných trhom, lepšej ochrane zdravia ľudí a zamedzenie poškodzovania životného
prostredia je vhodné, aby niektoré kompetencie v uvedenej oblasti pri dovoze, vývoze a tranzite, ale aj
pri intrakomunitárnej preprave boli postúpené CS, vzhľadom na to, že už má vytvorenú príslušnú infraštruktúru.
Vytvorenie nových kontrolných zložiek si vyžaduje aj nové peňažné krytie, ktoré v prípade už existujúcich
kontrolných mechanizmov, nie je potrebné.
V priebehu roka 2006 na rôznych rokovaniach štátnych orgánov boli prezentované požiadavky
na kontrolu a potvrdzovanie dokladov pri dovoze a vývoze niektorých druhov tovarov v rámci obchodu a prepravy
tovarov medzi členskými štátmi ES (napr. nakladanie a zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
a výrobkami z ich obsahom podľa príslušného medzinárodného dohovoru, nakladanie s látkami ohrozujúcimi
ozónovú vrstvu Zeme a výrobkami s ich obsahom, nakladanie s odpadmi, nakladanie so starožitnosťami
a predmetmi chránenými na poli kultúry, a pod.). Z doterajších zistení ústredných orgánov štátnej správy,
orgánov štátnej správy a potrieb spoločnosti vyplýva potreba/nutnosť rozšírenia kompetencií kontrolným orgánom
(napr. colníkom) na dodržiavaní zásad zaobchádzania a nakladania s tovarmi, subjektmi aj v rámci prepravy
tovarov medzi členskými štátmi ES pri ochrane spotrebiteľa (vo vnútri ES) v podmienkach EÚ.
CS pri eliminácii cezhraničného pohybu tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva postupuje
v zmysle platnej legislatívy EÚ a národnej legislatívy. Uvedená legislatíva umožňuje colným orgánom pri kontrole
dovážaného, vyvážaného alebo spätne vyvážaného tovaru na alebo z colného územia únie zaistiť tovar,
pri ktorom je podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva. V roku 2006 bolo na základe žiadostí
o prijatie opatrenia podľa nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003, ktoré sa týka konania pri tovare podozrivom
z porušovania práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa
takéto práva porušili, nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES)
č. 1383/2003 a zákona č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze,
vývoze a spätnom vývoze tovaru, podaných na CR SR prijatých 38 opatrení proti porušovaniu práv duševného
vlastníctva. Na základe žiadostí o prijatie opatrenia podľa nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 prijatých v iných
členských štátoch a postúpených CS, bolo prijatých 212 opatrení porušovaniu práv duševného vlastníctva.
Štatistické informácie o tovare zaistenom CS pri podozrení z porušovania práv duševného vlastníctva boli
vyhodnocované štvrťročne a zasielané v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1891/2004 Generálnemu
riaditeľstvu pre dane a colnú úniu pri EK.
S účinnosťou zákona č. 672/2006 Z. z. zo 6. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
sa od 1. januára 2007 okrem iného dopĺňa § 36a, ktorým sa do slovenského právneho poriadku implementuje
čl. 2 písm. i) nariadenia Rady (ES) č. 2368/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma
Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi (Mimoriadne vydanie
Úradného vestníka EÚ, 18/zv. 2) v platnom znení.
7.2.5

Oblasť tranzitu

Automatizovaný tranzitný systém - NCTS
V roku 2006 sa vykonával colný režim tranzit na všetkých CÚ v novom automatizovanom systéme
NCTS. Všetky tranzitné operácie s výnimkou tzv. „havarijných stavov“ boli sprevádzané elektronickými správami
zasielanými medzi CÚ. Počet tranzitných operácii uskutočnených počas „havarijných stavov“ bol hlboko pod 2 %
(približne 0,05 %), ktoré sú odporúčané EK. Išlo o plánované odstávky systému pri bežnej údržbe a inštalácii
nových verzií aplikačného programového vybavenia NCT (ďalej len „APV NCT“).
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Elektronické colné konanie v tranzite
Nariadením Komisie č. 837/2005 je s účinnosťou od 1. júla 2005 zavedená povinnosť predkladania
colného vyhlásenia v colnom režime tranzit elektronicky.
SR využila možnosť prechodnej lehoty, ktorá bola stanovená až do konca roku 2006 a naďalej prijímala
aj písomné colné vyhlásenie. Toto prechodné obdobie bolo ukončené 30. júna 2006. Od 1. júla 2006 sú všetky
tranzitné vyhlásenia predkladané len v elektronickej forme. Pre malých obchodníkov, ktorí z dôvodu nákladov na
elektronické colné konanie a malého počtu uskutočnených tranzitných operácií by boli v nevýhode, bolo v marci
2006 sprístupnené bezplatné zadávanie tranzitných vyhlásení na oficiálnej internetovej stránke colnej správy http://edeklarant.colnasprava.sk.
Automatizácia systému TIR
V roku 2006 pokračoval pilotný projekt NCTS/TIR, ktorý pokrýva automatizáciu systému TIR v rámci ES.
SR je jednou z pilotných krajín. V súčasnosti je zapojených 9 členských krajín na odoslaní a 17 členských krajín
na mieste dodania. V priebehu roka 2007 by mal byť systém nasadený vo všetkých členských krajinách a
od 1. januára 2008 zmenou legislatívy ES zavedený ako povinný. Pilotný projekt NCTS/TIR je zo strany EK veľmi
pozitívne hodnotený. EK za pomoci pilotných krajín presadzuje automatizáciu systému TIR v rámci všetkých
krajín Dohovoru TIR.
Pátranie po nedodanom tovare
Činnosť pátrania po nedodanom tovare bola centralizovaná na CR SR. Zároveň bola táto činnosť
automatizovaná. Zavedením automatizácie pátrania CS začala uplatňovať ustanovenia o procesoch pátrania
platné pre tento systém. V ňom sa podstatne skracujú lehoty a samotné pátranie po nedodanom tovare začína
ihneď nasledujúci deň po poslednom dni určenom na predloženie tovaru úradu určenia.
Za rok 2006 bolo takto vykonaných 3 451 pátraní pre tranzitné operácie začaté na CÚ v SR.
Z celkového počtu 107 792 začatých tranzitných operácií za rok 2006 to predstavuje 3,2%. Z toho však 3 549
bolo vybavených kladne (oneskorené dodanie, dodatočné ukončenie na úrade určenia, alternatívne dôkazy,
a pod). Veľký dôraz bol kladený na komunikáciu s hlavnými zodpovednými, ktorí ochotne spolupracovali
a poskytli potrebné doklady. Len v 9 prípadoch došlo k preukázateľnému porušeniu podmienok v colnom režime
tranzit, kedy bol tovar odňatý z pod colného dohľadu a bol vymeraný colný dlh.
V prípade, že tovar smeroval na niektorý CÚ v SR, bolo vykonaných 1 261 pátracích konaní.
Z celkového počtu 148 032 tranzitných operácií smerujúcich do SR to je 0,85 %. Na 178 tranzitných operácií sme
museli odpovedať záporne, čo znamená, že tovar na úrade určenia predložený nebol. Išlo sa väčšinou o tranzitné
operácie začaté na vonkajšej hranici ES (srbsko-maďarská hranica, srbsko-chorvátska hranica) smerované
na vonkajšiu hranicu ES (Vyšné Nemecké). V ostatných prípadoch vďaka dôslednej komunikácii s príjemcom
tovaru a príslušným CÚ bol tovar nakoniec predložený a prepustený do navrhovaného colného režimu.
Centralizácia a automatizácia pátrania po nedodanom tovare sa ukázala ako oveľa efektívnejší, ale
najmä rýchlejší a dôslednejší spôsob, ktorý viedol najmä k zníženiu počtu nevybavených tranzitných operácií.
Kontrola EK zameraná na TVZ – prepúšťanie do režimu vonkajšieho tranzitu
V čase od 29. mája 2006 do 2. júna 2006 bola vykonaná kontrola zameraná na prepúšťanie tovaru
do režimu tranzit. Kontrola bola zameraná najmä na prepúšťanie tovaru do režimu tranzit v systéme NCTS,
zabezpečenie colného dlhu, vykonávanie zjednodušených postupov ako aj pátranie po nedodanom tovare.
Kontrolou neboli zistené žiadne závažné nedostatky, ktoré by mohli mať vplyv na vznik colného dlhu,
prípadne finančný dopad na rozpočet ES.
7.2.6

Oblasť poľnohospodárskych komodít a CITES

CS v oblasti poľnohospodárskych komodít a CITES vykonávala činnosti na základe plnenia článkov
Dohody o delegovaní činností a vzájomnej spolupráci uzatvorenou medzi CR SR a Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou.
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V oblasti SPP boli vypracované podrobné metodické postupy usmerňujúce prerokovávanie vývozov
poľnohospodárskych produktov so žiadosťou o vývoznú náhradu.
Za rok 2006 boli na CÚ prepustené poľnohospodárske výrobky, ktoré podliehajú vývozným náhradám
do colného režimu vývoz, v celkovom počte 853 vývozných colných vyhlásení.
V rámci vývozov poľnohospodárskych produktov so žiadosťou o vývozné náhrady bolo na CÚ
uskutočnených celkovo 92 fyzických kontrol. Prehľad vývozov, ktoré podliehajú vývozným náhradám a prehľad
vykonaných fyzických kontrol je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.
Prehľad vývozov, ktoré podliehajú vývozným náhradám za rok 2006
Mesiac
I.
II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
CÚ / PCÚ
Banská Bystrica / Zvolen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lieskovec
Banská Bystrica / Lučenec NS
8
14 3
1
2
1
6
5
3
Bratislava / Bratislava prístav
13 40 8 15 10 18 8 19 13
Čierna nad Tisou / Michalovce
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Košice / Košice Šaca
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nitra / Komárno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nitra / Nitra
16 19 47 29 38 50 18 46 19
Nitra / Nové Zámky
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prešov / Poprad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prešov / Prešov
0
0
0
0
1
4
2
1 10
Trnava / Trnava
17 20 5
7 19 16 4 14 20
Trenčín / Trenčín
0
0
5
4 11 7
3
2
0
Žilina / Trstená
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Žilina / Žilina
0
0
0
0
0
0
0
0
0

X.

XI.

0

0

0

0

1
15
0
0
0
30
0
0
12
19
0
0
0

0
46
0
0
0
19
0
0
10
9
0
0
3

0
13
0
0
0
20
0
0
6
6
0
0
2

44
218
1
0
0
351
0
0
46
156
32
0
5

Prehľad vykonaných fyzických (započítateľných) kontrol podľa jednotlivých CÚ za rok 2006
Mesiac
I.
II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.
CÚ / PCÚ
Banská Bystrica / Zvolen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lieskovec
Banská Bystrica / Lučenec NS 2
2
1
1
1
0
0
1
1
0
0
Bratíslava / Bratislava prístav
0
4
1
1
0
1
0
1
2
1
4
Čierna nad Tisou / Michalovce 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Košice / Košice Šaca
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nitra / Komárno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nitra / Nitra
2
2
6
3
3
1
0
3
2
0
1
Nitra / Nové Zámky
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prešov / Poprad
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
Prešov / Prešov
0
0
0
0
1
0
1
0
1
3
1
Trnava / Trnava
3
1
1
3
0
0
0
1
5
0
4
Trenčín / Trenčín
0
0
3
1
0
1
2
0
0
0
0
Žilina / Trstená 6076
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Žilina / Žilina 6069
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

XII. Celkom

XII. Celkom
0

0

0
7
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0

9
22
0
0
0
24
0
2
7
19
7
0
2

CR SR v oblasti poľnohospodárskych komodít a CITES vypracovalo nové interné akty riadenia v oblasti
evidencie sprievodných dokumentov vinárskych produktov, postupe CÚ pri dovoze a tranzite rastlinného tovaru a
pozastavených zásielkach s drevným obalovým materiálom.
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V súvislosti s výskytom vtáčej chrípky boli v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou
SR prijaté osobitné opatrenia a kontroly tovaru na colných priechodoch tak, aby sa zamedzilo jej šíreniu
cez územie SR. V roku 2006 boli na colných priechodoch v dovoze zaistené nasledovné množstvá produktov
živočíšneho pôvodu neobchodného charakteru
a) 8 kg mäsa,
b) 156,126 kg mliečnych výrobkov,
c) 2 litre mlieka.
Pri premiestňovaní spoločenských zvierat v dovoze a spätnom dovoze na colných priechodoch
za obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006 boli vykonané kontroly v nasledujúcej štruktúre
a) počet skontrolovaných dopravných prostriedkov, v ktorých boli identifikované spoločenské zvieratá
(pes, mačka, fretka) - 172 prípadov (CÚ Čierna nad Tisou),
b) počet skontrolovaných pasov spoločenských zvierat, resp. veterinárnych certifikátov - 275 prípadov
(220 prípadov CÚ Čierna nad Tisou, 1 prípad CÚ Košice, 54 prípadov CÚ Bratislava),
c) počet neprepustených spoločenských zvierat cez colný priechod z dôvodu nepredloženia pasu
alebo veterinárneho certifikátu - 3 prípady (CÚ Čierna nad Tisou).
V roku 2006 bolo v oblasti CITES vykonaných 58 kontrol, pričom bolo celkovo skontrolovaných 5 844
exemplárov. V prípadoch nelegálneho dovozu bolo zaistených alebo zhabaných 25 exemplárov.
V roku 2006 bolo vykonané školenie v oblasti CITES v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia
SR a Slovenskou ornitologickou spoločnosťou.
Bol vypracovaný nový metodický pokyn, ktorý metodicky usmerňuje colný dohľad na pobočkách CÚ
(ďalej len „PCÚ“) určených na prerokovávanie dovozu, vývozu, opätovného vývozu a tranzitu ohrozených druho
voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín z tretích krajín (CITES).

Tovar

Počet vykonaných
kontrol

Počet
exemplárov

dovoz vývoz iné

dovoz vývoz iné

Počet kontrol, pri
ktorých bol tovar
zaistený/
zhabaný, a pod.
dovoz vývoz iné

Počet zaistených/
zhabaných
exemplárov
dovoz vývoz Iné

Živé zvieratá
Cicavce
Vtáky
Plazy
Obojživelníky
Ryby

1
2
-

2
15
-

1
-

1
194
-

2
4521
-

2
-

1
-

-

-

9
-

-

-

Bezstavovce

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Preparáty zvierat

5

-

-

7

-

-

3

-

-

10

-

-

Kože zvierat
Iné (vajcia, mušle,
koraly, časti
a výrobky zo
zvierat, lieky, a
pod.)
Živé rastliny
Iné (lieky, drevo,
časti a výrobky
z rastlín, a pod.)
SPOLU

6

-

-

87

-

-

2

-

-

2

-

-

24

2

-

19 1 011

-

3

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

19

1

308 5 534

2

9

-

-

25

-

-

Ostatné
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7.2.7

Oblasť colnej štatistiky a INTRASTAT SK

CS v roku 2006 v oblasti colnej štatistiky zabezpečovala zber informácií o dovážanom a vyvážanom
tovare. Za týmto účelom vykonáva správu centrálnej údajovej základne, ktorá slúži na periodické odovzdávanie
údajov Štatistickému úradu SR a spracovávanie vlastných štatistických výstupov.
Na základe uznesenia vlády SR č. 1001 z roku 2002 sa CS podieľa na prevádzke systému INTRASTAT
SK.
Povinnosť vybudovať systém INTRASTAT SK stanovuje nariadenie Rady č. 3330/1991/EHS o štatistike
obchodovania s tovarmi medzi členskými štátmi. INTRASTAT SK je systém štatistického zisťovania, ktorý
umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o tovaroch prechádzajúcich z jedného členského štátu do
druhého. Implementácia INTRASTAT-u SK v kandidátskych krajinách bola jednou z prioritných požiadaviek
EUROSTAT-u a ďalšou podmienkou ich vstupu do EÚ.
Modul systému INTRASTAT SK, ktorý zohľadňuje národné špecifiká (programové a technické
vybavenie, organizačné a personálne zabezpečenie), označujeme ako INTRASTAT SK.
Počet dokladov a počet tovarových položiek za rok 2006
Počet dokladov
Vývoz
151 938
Dovoz
180 816
SPOLU
332 754

Počet položiek
333 345
350 452
683 797

Počet INTRASTAT SK hlásení a počet tovarových položiek za rok 2006
Prijatie
Odoslanie
Počet hlásení
Počet položiek
Počet hlásení
Počet položiek
Podané písomne
61 715
443 211
25 965
118 891
Podané elektronicky
88 988
2 290 085
35 919
583 258
SPOLU
150 703
2 733 296
61 884
702 149
7.3

Oblasť colných taríf
7.3.1

Oblasť systémov TKD (TARIC, Kvóta, Dohľad)

Hlavnými cieľmi v oblasti systémov TKD bolo zabezpečenie plynulej prevádzky existujúcich systémov,
ich prispôsobovanie meniacim sa podmienkam, vývoj nových systémov pracujúcich najmä s údajmi z databázy
TARIC SK a účasť na zasadnutiach príslušných výborov EK.
Uplatňovanie obchodno-politických opatrení súvisiacich s dovozom a vývozom tovaru, ako aj zber
niektorých štatistických údajov sú priamo závislé na údajoch v databáze TARIC SK. Je preto nevyhnutné, aby
táto databáza bola nepretržite prístupná a obsahovala vždy aktuálne údaje. V roku 2006 bolo prijatých 246
aktualizačných dávok z EK. Tieto dávky boli následne spracované a na ich základe boli aktualizované aj údaje v
databáze TARIC SK. Z 246 prijatých aktualizačných dávok 11 obsahovalo chyby. Po konzultácii s príslušným
útvarom Európskej komisie však boli tieto chyby vždy včas odstránené, vďaka čomu nedošlo ani raz k výpadku
informačných systémov z dôvodu neúspešného spracovania dávky a aktualizácie údajov v databáze TARIC SK.
Po úspešnom spracovaní aktualizačných dávok je vykonávaná následná kontrola integrácie porovnaním
opatrení s legislatívou ES. Na základe tejto kontroly bolo v roku 2006 zistených 191 chýb v opatreniach
integrovaných Európskou komisiou. Vo všetkých prípadoch boli jednotlivým PCÚ odoslané oznámenia
o chybných údajoch v databáze TARIC SK spolu s usmerneniami týkajúcimi sa postupu v daných prípadoch.
Vzhľadom na to, že databáza TARIC SK je kľúčovým zdrojom informácií súvisiacich s uplatňovaním
opatrení pri dovoze a vývoze tovaru, je nevyhnutné, aby obsahovala okrem opatrení zavedených legislatívou ES
aj vybrané opatrenia vyplývajúce z národných predpisov, a to najmä opatrenia súvisiace so SPD a daňou
z pridanej hodnoty. Tieto opatrenia spolu s niektorými opatreniami vyplývajúcimi z legislatívy ES sú integrované
do databázy TARIC SK na národnej úrovni. V roku 2006 bolo vykonaných 6 093 zmien v integrácii národných
opatrení. Podrobnejší prehľad integrácie národných opatrení v roku 2006 je uvedený v nasledujúcej tabuľke
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Oblasť
DPH
SPD
Chýbajúca legislatíva EÚ
Spolu

Počet nových opatrení
506
1 031
1 312
2 849

Počet ukončených opatrení
96
1 857
1 291
3 244

V oblasti systému Kvóta došlo v roku 2006 k prepojeniu tejto aplikácie s deklaračným systémom. Cieľom
prepojenia týchto dvoch systémov bolo okrem racionalizácie práce colníkov spracúvajúcich colné vyhlásenia
s požiadavkami na čerpanie kvót aj zautomatizovanie niektorých kontrol. V priebehu roka 2006 bolo prijatých 617
požiadaviek na čerpanie colných kvót. Po kontrole oprávnenosti požiadaviek bolo do centra pre správu kvót
pri EK zaslaných 605 požiadaviek. Na základe výsledkov následnej kontroly bolo zistené, že v roku 2005 došlo v
24 prípadoch k neoprávnenému čerpaniu colných kvót. Neoprávnene pridelené množstvá boli preto v roku 2006
vrátené centru pre správu kvót pri EK. Prehľad požiadaviek za rok 2006 je uvedený v nasledujúcej tabuľke
Počet prijatých žiadostí
Počet žiadostí neodoslaných centru EK
Požiadavky uspokojené v plnej výške
Požiadavky uspokojené čiastočne
Požiadavky zamietnuté z dôvodu vyčerpania kvóty
Stornované požiadavky
Vrátenie pridelených množstiev

617
12
594
5
2
4
24

CS v súlade s ustanoveniami článku 308d nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva
nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, je povinná zasielať EK
pravidelné štatistické hlásenia o dohľade nad vybranými druhmi tovaru. V priebehu roka 2006 bolo zaslaných 64
správ, ktoré obsahovali údaje o 65 718 položkách. Vzhľadom na očakávané zmeny vybraných colných
informačných systémov súvisiace s plánovaným vytvorením Integrovaného tarifného prostredia bolo nevyhnutné
vytvoriť aj novú aplikáciu pre zasielanie hlásení o dohľade. Po úspešnom absolvovaní testov novej aplikácie bola
táto v decembri pripravená na spustenie reálnej prevádzky od 1. januára 2007.
Ďalšou z oblastí spadajúcich pod oblasť systémov TKD je aj zber a zasielane štatistických správ podľa
nariadenia Rady (EHS) č. 384/96, týkajúce sa ochrany pred antidumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú
členmi ES a nariadenia Rady (ES) č. 2026/97 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú
členmi ES. V pravidelných správach týkajúcich sa uplatňovania ochranných opatrení súvisiacich s dovozom
tovaru boli v priebehu roka 2006 zaslané údaje týkajúce sa 15 312 položiek. Prehľad správ zaslaných v roku
2006 je uvedený v nasledujúcom grafe
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V priebehu roka 2006 bolo vytvorených niekoľko nových aplikácií, ktoré boli spolu s niektorými
existujúcimi sprístupnené colníkom prostredníctvom miestnej siete. K najdôležitejším z týchto aplikácií patria
aplikácia RENO, ktorá slúži na vyhľadávanie platných interných predpisov CS, aplikácia Záväzné informácie,
poskytujúca prehľad nariadení EK týkajúcich sa zatrieďovania tovaru do podpoložiek Spoločného colného
sadzobníka a aplikácia Abecedný zoznam, ktorá umožňuje vyhľadávať príslušnú podpoložku kombinovanej
nomenklatúry na základe abecedne zoradených kľúčových slov a opisov tovarových podpoložiek Spoločného
colného sadzobníka.
Ďalšou z úloh CR SR v oblasti systémov TKD je aj poskytovanie užívateľskej podpory CÚ a verejnosti.
V roku 2006 zaevidovalo centrum užívateľskej podpory pre systémy TKD spolu 589 žiadostí o pomoc. Potrebné
informácie súvisiace s uplatňovaním vybraných opatrení pri dovoze alebo vývoze tovaru boli poskytnuté v 501
prípadoch colníkom a v 88 prípadoch verejnosti.
V súvislosti so systémami TKD sa zástupcovia CR SR v roku 2006 zúčastnili na zasadnutiach výborov
pre Colný kódex, sekcie tarifnej a štatistickej nomenklatúry za oblasť Spoločného colného sadzobníka a
TARIC-u, výboru pre Colný kódex, sekcie pre ekonomické a tarifné otázky za oblasť kvót a dohľadu a spoločného
výboru pre antidumping.
7.3.2

Oblasť nomenklatúry

Hlavným cieľom činnosti skupiny expertov CR SR pre oblasť nomenklatúry aj počas roku 2006 bolo
zabezpečovať jednotnú interpretáciu a aplikáciu colnej nomenklatúry spojenú s nomenklatúrnym zatriedením
tovaru, ktoré zohráva jednu z kľúčových úloh v medzinárodnom obchode. V súvislosti so zatrieďovaním tovaru
do nomenklatúry colného sadzobníka bolo v priebehu roka 2006 poskytnutých množstvo konzultácií (napr.
oddeleniu colných taríf CÚ Bratislava pri vydávaní záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru
(ďalej len „ZIN“), zástupcom iných členských krajín EÚ) a vydaných 22 stanovísk, vyjadrení a informácií pre
potreby iných odborných útvarov CR SR, pre subjekty iných rezortov ako aj pre potreby fyzických a právnických
osôb.
V roku 2006 CR SR vybavilo 10 odvolaní proti 29 ZIN, ktoré boli postúpené CR SR ako
druhostupňovému orgánu príslušnému na konanie vo veci rozhodovania o riadnych a mimoriadnych opravných
prostriedkoch proti vydaným ZIN prvostupňovým orgánom CÚ Bratislava.
Zástupcovia CS pre oblasť nomenklatúry sa zúčastňovali na zasadnutiach jednotlivých sekcií tarifnej a
štatistickej nomenklatúry (poľnohospodársko-chemickej, textilnej, mechanickej a HS/SCO koordinačnej) Výboru
pre Colný kódex v ústredí EK v Bruseli. Taktiež sa zúčastnili v ústredí Svetovej colnej organizácie (ďalej len
„SCO“) na 21. zasadnutí Vedeckého podvýboru, 37. a 38. zasadnutí Výboru Harmonizovaného systému a 33. a
34. zasadnutí Revízneho podvýboru. Výsledkom diskusií na týchto medzinárodných fórach sú okrem iného
zmeny a doplnky textov Vysvetliviek kombinovanej nomenklatúry (ďalej len „KN“) a Harmonizovaného systému
(ďalej len „HS“), právne záväzných textov nomenklatúry a rozhodnutia o nomenklatúrnom zatriedení určitých
druhov tovaru v prípade ich sporného zatriedenia, ktoré sú následne uverejnené formou nariadení Komisie
prípadne tzv. „Classification statements“ (v rámci ES) alebo po odhlasovaní na zasadnutiach v SCO ako doplnky
ku „Compendium of classification opinions“. V súvislosti s účasťou zástupcov CS za oblasť nomenklatúry na
uvedených zasadnutiach bolo vypracovaných 440 stanovísk k bodom programu jednotlivých zasadnutí, z toho
185 stanovísk sa týkalo tovaru 1. – 40. kapitoly colného sadzobníka, 72 stanovísk 41. – 71. kapitoly, 167
stanovísk 72. – 97. kapitoly a 16 stanovísk iných oblastí súvisiacich s nomenklatúrnym zatrieďovaním tovaru.
Cieľom CS je v oblasti nomenklatúry správna aplikácia Harmonizovaného systému a kombinovanej
nomenklatúry. Prostriedkom a nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie tohto cieľa je aktívna účasť
na medzinárodných zasadnutiach, čo umožňuje priamy prístup k aktuálnym informáciám o všetkých zmenách
v oblasti nomenklatúry.
CR SR prispievalo aj v roku 2006 k harmonizácii národných praktík a zjednoteniu postupu pri
nomenklatúrnom zatrieďovaní tovaru odbornými korektúrami slovenského prekladu Vysvetliviek
Harmonizovaného systému so zameraním na nomenklatúru HS 2007, ako aj aktualizáciou prekladov ich
doplnkov a zmien, ktoré sú publikované dva krát ročne SCO. V súvislosti s implementáciou HS 2007 CR SR
vypracovalo informáciu 263/2006 obsahujúcu prehľad zmien a doplnkov nomenklatúry Harmonizovaného
systému premietnutých do kombinovanej nomenklatúry platnej od 1. januára 2007, ktorá bola uverejnená vo
Vestníku CR SR č. 56/2006.
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CR SR aj počas roku 2006 pripomienkovalo návrhy nariadení EK týkajúcich sa nomenklatúrneho
zatrieďovania tovaru ako aj zmien a doplnkov Vysvetliviek KN pred ich zverejnením v Úradnom vestníku ES a
vykonávalo terminologické revízie a jazykové korektúry ich slovenských prekladov.
Okrem vyššie uvedených činností sa v roku 2006 CR SR podieľalo na kontrolnej činnosti, pričom
vykonali kontrolu CÚ Trenčín a CÚ Banská Bystrica zameranú na nomenklatúrne zatrieďovanie vybraných
druhov tovaru.
7.3.3

Oblasť pôvodu tovaru

Činnosť CS v oblasti pôvodu tovaru sa v roku 2006 koncentrovala najmä na zabezpečenie a plnenie
úloh pri vykonávaní následných verifikácii dôkazov o pôvode tovaru, metodickom usmerňovaní a podpore CÚ
a zastupovaní CS na zasadnutiach sekcie pre pôvod tovaru EK.
V oblasti následných verifikácii bolo predložených celkom 214 žiadostí o následnú verifikáciu, ktoré boli
spracované a zaslané kompetentným colným orgánom. Tuzemské CÚ zaslali 178 žiadostí o následnú verifikáciu
čo predstavovalo 674 dôkazov o pôvode tovaru resp. štatúte tovaru, pričom zo strany zahraničných colných
orgánov oddelenie prijalo a spracovalo 36 žiadostí o následnú verifikáciu, čo predstavovalo 45 príslušných
dôkazov. V tejto súvislosti treba spomenúť skutočnosť, že nie vo všetkých prípadoch sa nám podarilo zabezpečiť
výsledky následných verifikácií v lehote ustanovenej príslušným protokolom. Toto bolo spôsobené tiež časovou
náročnosťou spojenou so zabezpečením verifikácie (v mnohých prípadoch bolo potrebné vykonať subverifikáciu
pôvodných dôkazov v zahraničí, čo malo za následok predĺženie resp. nedodržanie lehoty na vybavenie
príslušných žiadostí).
Pokiaľ ide o štruktúru verifikovaných dôkazov o pôvode tovaru došlo k nárastu počtu žiadostí zo strany
tuzemských CÚ najmä v rámci všeobecného systému preferencií ako aj osvedčení o nepreferenčnom pôvode
tovaru. Zistenia zahraničných colných orgánov v niektorých prípadoch preukázali, že dochádza k falšovaniu
dôkazov o pôvode tovaru ako to bolo v prípade Thajska, Číny a Vietnamu pri dodávkach textilného tovaru, a v
prípade Rumunska pri dodávkach cukru. Problémy pri vybavovaní žiadostí o následnú verifikáciu boli s niektorými
krajinami, ako bolo napr. Turecko, Izrael, Čína, Ruská Federácia, ktoré nezabezpečili vybavenie žiadostí v
predpísanej lehote a niektoré krajiny v určitých prípadoch nereagovali ani na naše urgencie (Indonézia, Irán,
Pakistan, Rumunsko, Tunisko).
V oblasti metodického usmerňovania a podpory CÚ s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie
legislatívy ES v tejto oblasti bolo vydaných niekoľko interných predpisov pre oblasť vykonávania následných
verifikácii, hodnotových limitov pre preukazovanie pôvodu tovaru, platnosti tlačív osvedčení vydávaných v tretích
krajinách. Pravidelnou aktualizáciou aplikácie SMS bolo zabezpečené poskytnutie presných informácií
o zmenách v databáze platných vzorov pečiatok používaných tretími krajinami na potvrdzovanie dôkazov
o pôvode. Tiež sa v priebehu roka uskutočnili dve pracovné porady so zástupcami CÚ, kde boli prerokované
aktuálne zmeny v oblasti pravidiel pôvodu a riešené aktuálne problémy jednotlivých CÚ v tejto oblasti.
V rámci Výboru pre colný kódex – sekcie pre pôvod tovaru boli aktivity v roku 2006 zamerané na
riešenie praktických problémov a prerokúvanie otázok spojených so zabezpečovaním realizácie jednotlivých
dohôd o voľnom obchode, resp. colnej únii, ktoré má EÚ uzatvorené s príslušnými krajinami, autonómnych
opatrení vrátane všeobecného systému preferencií ako aj prípravou nových dohôd o voľnom obchode napr. s
krajinami Perzského zálivu, asociačných dohôd s krajinami západného Balkánu (Chorvátsko, Macedónsko,
Albánsko). Riešili sa tiež žiadosti príslušných krajín o derogáciu z pravidiel pôvodu pre určité výrobky. V tejto
súvislosti boli vykonané tiež jazykové korektúry príslušných návrhov nariadení EK, ktorými sa menia a dopĺňajú
nariadenia ustanovujúce výnimku z nariadenia (EHS) č. 2454/93 pre Laos, Kambodžu a Nepál pokiaľ ide o
všeobecný systému preferencií.
V rámci projektovej skupiny pre verifikácie bola riešená problematika správneho fungovania procesu
následných verifikácií s príslušnými odporúčaniami, na základe ktorých bolo vypracované nariadenie GR CR SR
týkajúce sa vykonávania následných verifikácií. V súvislosti s existujúcou politickou situáciou na Blízkom východe
bola riešená problematika dovozov z osád okupovaných Izraelom vyhodnotením tzv. Technickej dohody medzi
ES a Izraelom, ktorá má zabezpečiť správne dodržiavanie pravidiel pôvodu a vykonala sa ďalšia etapa jej
vyhodnotenia za príslušné obdobie.
V rámci sekcie prebiehali tiež rokovania a práce spojené so zavádzaním systému Pan-EuroStredomorskej kumulácie pôvodu uzatváraním dohôd medzi zainteresovanými krajinami vrátane príslušných PanEuro-Stredomorských protokolov o pravidlách pôvodu. Sekcia zastrešuje tiež pracovnú skupiny EUROMED,
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v rámci ktorej boli v roku 2006 prediskutovávané problémy spojené s uplatňovaním kumulácie pôvodu, návrhov
na zmenu niektorých pravidiel ako aj skúmaním možnosti nahradenia príslušných častí o pravidlách pôvodu
jednotlivých dohôd regionálnou konvenciou.
7.3.4

Oblasť colnej hodnoty

V priebehu roka 2006 sa CS zaoberala v danej oblasti úlohou vedenia agendy a administratívnej
spolupráce. V rámci tejto oblasti sa sledujú zásady a princípy určovania colnej hodnoty v rámci Svetovej
obchodnej organizácie, Svetovej colnej organizácie ako aj vo Výbore pre colný kódex - sekcie colné hodnotenie
EK, ktoré sú ďalej rozpracovávané pre potreby praxe. V rámci administratívnej spolupráce colného hodnotenia je
vytvorený priestor ako pre medzinárodnú tak aj bilaterálnu spoluprácu. V rámci medzinárodnej spolupráce CS
zaujíma stanoviská v oblasti hodnotiacich záležitostí na základe požiadavky zahraničnej colnej správy. V rámci
bilaterálnej spolupráce existuje výborná spolupráca najmä s Colnou správou ČR, kde dochádza k pravidelným
stretnutiam odborníkov v danej oblasti. Ďalej oblasť colného hodnotenia spracúva podklady a oficiálne stanoviská
pre medzinárodné rokovania v oblasti colného hodnotenia. Participuje na príprave právnych noriem na
medzinárodnej alebo národnej úrovni (nariadenie Komisie (ES) č. 215/2006), prípadne na vypracovaní príručiek
a nariadení na rôznych úrovniach (návrh nariadenia o colnom hodnotení, vypracovanie formulára D.V.1
a D.V.1bis).
V priebehu roka 2006 sa vypracovalo 61 stanovísk v oblasti colného hodnotenia na základe žiadostí
verejnosti alebo colných orgánov. Uskutočnili sa pracovné stretnutia so špecialistami zaoberajúcimi sa colným
hodnotením na CÚ, ktoré boli zamerané najmä na podporu pre colné konanie a následné kontroly,
sprostredkovanie poznatkov zo zahraničia, poskytnutie stanovísk vydaných pre iné CÚ, príp. iné pre subjekty.
V rámci medzinárodnej spolupráce sa CS pre oblasť colného hodnotenia zúčastňovala aj v roku 2006
pravidelných zasadnutí Sekcie colného hodnotenia Výboru pre Colný kódex, participovala na
zasadnutiach pracovnej skupiny tejto Sekcie a na stretnutí projektovej skupiny pre colné hodnotenie zameranej
na osoby v spojení, kontrolu spoločnosti a „transfer pricing“. Ďalej sa v ústredí Svetovej colnej organizácie
zúčastnila 22. a 23. zasadnutia Technického výboru pre colné hodnotenie (na 22. zasadnutí TVCH pri SCO prezentácia na tému „Záruky podľa článku 13“) a participovala na workshope „Train the trainers“, kde mala
prezentáciu na tému „Postupné predaje“. K harmonizácii národných praktík a zjednoteniu postupov pri colnom
hodnotení sa zabezpečovali tiež preklady cudzojazyčných dokumentov z uvedenej oblasti do slovenského jazyka
ako aj ich terminologické revízie.
7.4

Oblasť analýzy rizika

CR SR v oblasti analýzy rizika v roku 2006 zameralo svoju činnosť na sprevádzkovanie a dobudovanie
informačných systémov v oblasti analýzy rizika, ktoré umožňujú efektívne rozhodovanie na všetkých stupňoch
riadenia CS. Súčasne s nasadením nového deklaračného systému do ostrej prevádzky od 1. januára 2006 bol
nasadený do ostrej prevádzky aj nový nosný systém pre oblasť analýzy rizika – Evidencia rizikových profilov
(ďalej len „ERP“), ktorý slúži na vytváranie, spracovanie, evidenciu rizikových profilov a porovnávanie dát
zaslaných z ostatných aplikačných programových vybavení prevádzkovaných v rámci colného informačného
systému. Nasadením ERP, ako samostatného modulu prevádzkovaného v rámci colného informačného systému,
bola zabezpečená plnohodnotná náhrada modulu selektivity, ktorý bol súčasťou systému ASYCUDA++.
Z uvedeného dôvodu bolo vykonané školenie colníkov zamerané na prácu so systémom ERP a na základe
údajov z modulu selektivity boli aktualizované a nasadené do ERP rizikové profily.
Po sprevádzkovaní tejto technickej infraštruktúry pre uplatňovanie analýzy rizika v každodennej praxi sa
CR SR začalo intenzívnejšie zaoberať analytickou činnosťou. Nakoľko systém ERP bol aktívne prepojený iba
s deklaračným systémom, bola pozornosť CR SR v analytickej činnosti zameraná najmä na oblasť colného
dohľadu. Cieľom analytickej činnosti v oblasti colného dohľadu bola identifikácia a kvantifikácia rizík a vytváranie
potrebných opatrení. Výsledkom uvedenej činnosti sú vytvorené rizikové profily, ktoré boli zadané do systému
ERP.
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Vývoj počtu aktívnych rizikových profilov
Počet aktívnych rizikových profilov celkom
Dovoz
z toho
Vývoz
Dovoz + Vývoz
Vývoj počtu aktívnych profilov v jednotlivých mesiacoch
mesiac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
stav na začiatku 79 86 99 89 90 94 104
nové profily
8 15
8
2
6 11 18
zrušené profily
1
2 18
1
2
1 26
Stav na konci
86 99 89 90 94 104 96

186
177
16
9
8.
9. 10. 11. 12.
96 96 102 97 99
4 17
9
7
2
4 11 14
5
0
96 102 97 99 101

CR SR v roku 2006 svoju ďalšiu činnosť zameralo na problematiku dobudovania systému ERP.
Dobudovaním systému ERP sa malo dosiahnuť jeho prepojenie s ďalšími produkčnými systémami používanými
pri colnom dohľade a pri správe SPD. Na základe plánu rozvoja systému ERP sa v 2. polroku 2006 začali
vypracovávať ďalšie moduly systému tak, aby bola dosiahnutá plná funkčnosť vo vzťahu aj k ostatným hlavným
systémom colného informačného systému. Prioritne bola riešená otázka prepojenia systému ERP s NCTS a so
systémom TALON. Nasadenie do ostrej prevádzky bolo spustené v januári roku 2007. Rovnako sa začalo
pracovať na prepojení systému ERP so systémom SysNeD a na budovaní modulu na hodnotenie rizikovosti
subjektov. V období september až december 2006 bolo otestované prispôsobenie sa systému ERP požiadavkám
spoločného systému rizikových profilov na úrovni EÚ. V rámci testovania boli do systému ERP zapracované 3
rizikové profily zadané z úrovne EÚ.
V zmysle plánovaného rozšírenia analýzy rizika z centrálnej úrovne na regionálnu úroveň bola
v 2. polroku 2006 vytvorená sieť koordinátorov analýzy rizika. Na každom CÚ je určený jeden colník, ktorý je
koordinátorom analýzy rizika pre oblasť colného dohľadu a jeden colník, ktorý je koordinátorom analýzy rizika
pre oblasť SPD.
CR SR aktívne pôsobí aj v oblasti medzinárodnej spolupráce, kde sa v priebehu roka 2006 zapojilo
do práce rôznych pracovných skupín a výborov, ktoré pracujú pod vedením orgánov EK. Sú to najmä
•
Projektová skupina pre analýzu rizík – rizikové profily (Risk Analysis (Profiles) Project Group),
•
Projektová skupina pre Evidenciu a identifikáciu ekonomických operátorov – Economic Operators
Refistration and Identification - EORI,
•
Formulár pre informácie o rizikách (Risk Information Form (RIF) Network),
•
Školenie zástupcov členských štátov v programe RIF – Risk Information Form (RIF) training for Member
States,
•
Plenárne zasadnutie skupiny pre problematiku vtáčej chrípky,
•
Pracovná skupina „Štúdia pre predbežné colné vyhlásenia pred príchodom pre cestnú a železničnú
prepravu na východnej hranici EÚ“ („Study on pre-arrival declarations for road and rail transport at
Eastern EU border" Working Group),
•
Výbor pre colný kódex, podvýbor pre JCD.
Ako je z vyššie uvedeného zoznamu vidieť, práca v týchto pracovných skupinách je náročná nielen
z pohľadu odborných a jazykových vedomostí, ale aj z pohľadu časového. Okrem uvedených pracovných skupín
a výborov sa CR SR zúčastňuje aj na zasadnutiach iných, ak je ich prítomnosť, na základe programu alebo
zamerania rokovania na oblasť analýzy rizika potrebná.
Za dôležité pre skvalitnenie analýzy rizika v podmienkach CS považujeme aj nadviazanie aktívnej
spolupráce s analytickými útvarmi colných správ ČR a MR.
Dôležitou prioritou CS pre rok 2006 bolo pripraviť a zrealizovať nové úlohy súvisiace s informačnou
podporou pre vybrané útvary CS. V priebehu štvrtého štvrťroka 2006 boli z uvedeného dôvodu spracované
interné akty riadenia, ktoré položili základ a oporu pre fungovanie operačných činností CS.
V mesiaci november 2006 nadobudli účinnosť štyri nariadenia GR CR SR, a to č. 303, 304, 305 a 306.
1.
Nariadenie GR CR SR č. 303/2006 „Úprava kompetencií pri poskytovaní informačnej podpory určeným
útvarom operačným oddelením odboru operačných činností CR SR a operačným oddelením CKÚ“,
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2.
3.
4.

•
•
•
•
•
•
•

Nariadenie GR CR SR č. 304/2006 „Prevádzka aplikácie „Porušenia predpisov“ v prostredí Lotus
Notes“,
Nariadenie GR CR SR č. 305/2006 „Zmena nariadenia GR CR SR č. 162/2006 „Hlásenie mimoriadnych
udalostí“,
Nariadenie GR CR SR č. 306/2006 „Zmena nariadenia GR CR SR č. 152/2004 „Prevádzka aplikácie
„Systém včasného varovania – EWS“
Od 6. novembra 2006 do 31. decembra 2006 CR SR
spracovalo 47 súhrnných informácií. V rámci uvedenej činnosti boli spracované desiatky prípadov
hlásení mimoriadnych udalostí a stovky prípadov porušenia predpisov na základe údajov uvedených
v aplikácii porušenia predpisov,
spracovalo 8 týždenných hlásení v ktorých sú uvedené najdôležitejšie prípady z aplikácie porušenia
predpisov a komoditné hlásenia,
vykonalo 7 komplexných preverení na základe požiadaviek z oprávnených útvarov,
v aplikácii „Systém včasného varovania – EWS“ dosledovalo dodanie tovaru citlivého charakteru v 93
prípadoch, do aplikácie zapracovalo 20 prípadov,
určilo jedno heslo na december 2006 potrebné k zisťovaniu údajov v dostupných informačných zdrojoch,
vykonalo opatrenia k zamedzeniu zneužitia služobných preukazov v šiestich prípadoch,
vykonalo opatrenie k zamedzeniu zneužitia osobných pečiatok v troch prípadoch.
Činnosť Staníc CÚ KOMOS (ďalej len „SCÚ KOMOS“)

V rámci CS pôsobí celkom 20 SCÚ KOMOS, ktoré vykonávajú preventívne, kontrolné a represívne
opatrenia v oblasti colného dohľadu a daňového dozoru. V roku 2006 SCÚ KOMOS vykonali spolu 120 991
kontrol, čo je o 78% viac ako v roku 2005.
Administratívne a geografické členenie SR spôsobuje značné rozdiely v činnosti a výsledkoch
jednotlivých SCÚ KOMOS, najväčší rozdiel je badať vo východnom regióne, nakoľko tu mimo hlavnej činnosti
SCÚ KOMOS – štandardného daňového dozoru a colného dohľadu musia colníci vykonávať aj aktivity v colnom
pohraničnom pásme.
SCÚ KOMOS v roku 2006 plnili stanovené úlohy v oblasti mobilného dohľadu aj v spolupráci s inými
útvarmi CS (CKÚ) a tiež s orgánmi PZ SR.
V sledovanom období vydali 1 772 rozhodnutí o zabezpečení tovaru (najviac SCÚ KOMOS Košice –
373), 139 rozhodnutí o zaistení tovaru (najviac KOMOS Trstená – 44), 809 rozhodnutí o prepadnutí tovaru
(najviac SCÚ KOMOS Košice – 106), vyhotovili 145 protokolov o podozrení z porušenia colných predpisov
(najviac SCÚ KOMOS Banská Bystrica – 68), 1 908 protokolov o podozrení z porušenia daňových predpisov
(najviac SCÚ KOMOS Košice – 268).
V oblasti výkonu daňového dozoru SCÚ KOMOS zabezpečili 93 031 litrov minerálnych olejov (najviac
SCÚ KOMOS Veľký Meder – 55 027), zaistili 172 049 litrov čistého alkoholu (najviac SCÚ KOMOS Senica – 171
468) a vyslovili prepadnutie tovaru – cigariet v počte 12 191 466 kusov (najviac KOMOS Veľký Meder – 2 299
200).
7.5 Oblasť CKÚ
CKÚ vykonáva svoju pôsobnosť na celom území SR a plní úlohy v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3
zákona č. 652/2004 Z. z. Organizačná štruktúra CKÚ je daná platným organizačným poriadkom CKÚ zo dňa
15. júla 2005.
7.5.1

Činnosť pobočiek CKÚ (ďalej len „PCKÚ“)

Činnosť PCKÚ bola v roku 2006 zameraná najmä na odhaľovanie a dokumentovanie trestnej činnosti
páchanej v súvislosti s porušovaním colných a daňových predpisov a na odhaľovanie a dokumentovanie trestnej
činnosti páchanej v súvislosti s porušovaním všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dovoz,
vývoz a tranzit drog a nebezpečných materiálov. Pri svojej činnosti PCKÚ úzko spolupracovali aj s orgánmi
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Policajného zboru SR, prokuratúrou, súdmi, ako aj s inými orgánmi verejnej správy v súvislosti s plnením úloh
vyplývajúcich z Trestného zákona a Trestného poriadku.
Odhaľovanie trestnej činnosti bolo vykonávané prostredníctvom operatívno-pátracej činnosti (ďalej len
„OPČ“) a činnosťami spojenými s používaním informačno-technických prostriedkov.
Najzávažnejšie prípady odhalenia porušení všeobecne záväzných právnych predpisov
•

•
•
•
•
•
•
•

realizácia 10 230 fliaš liehovín rôznych značiek, 26 307 ks kontrolných známok na označenie
spotrebiteľských balení liehu (ďalej len SBL), 71 499 ks etikiet na označenie SBL rôznych značiek, 71,5 l
esencie na výrobu SBL, 24 095 skrutkových uzáverov na fľaše a zariadenie na umývanie fliaš,
predbežne vyčíslený daňový únik vo výške 2 977 952,- Sk,
realizácia 480 kg tabaku upraveného na fajčenie, daňový únik vyčíslený na 883 705,- Sk,
realizácia 500 l vínneho destilátu o stupňovitosti 42%, daňový únik vyčíslený na 59 430,- Sk,
realizácia tabakových výrobkov, daňový únik vyčíslený na 13 695 142,- Sk,
realizácia 5 ks zariadení na výrobu SBL, 2 540 ks falošných kontrolných známok na označenie SBL,
70 000 ks etikiet na označenie SBL, 25 459 l SBL o stupňovitosti 40%, 1 500 l liehu o stupňovitosti 96%
a krátka strelná zbraň v nelegálnej držbe,
realizácia technického zariadenia na výrobu a balenie spotrebiteľských balení cigariet a realizácia
cigariet s vyčíslením colného dlhu vo výške 12 634 132,- Sk,
odhalenie zneužitia colného režimu 4200, s vyčíslením daňového úniku v Maďarskej republike vo výške
približne 700 000 000,- Sk,
realizácia 152,243 g heroínu, 94,963 g hašiša, 1,689 g kokaínu, 1 047,52 g zmesi kofeínu
a paracetamolu, 1 ks krátkej guľovej zbrane so zásobníkom a 4ks streliva.
7.5.2

Oblasť drog

V oblasti boja proti nelegálneMU dovozu, vývozu a tranzitu omamných a psychotropných látok, jedov
a prekurzorov CKÚ vykonával najmä činnosti zamerané na zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií
o právnických a fyzických osobách a zabezpečoval súčinnosť s inými organizačnými útvarmi CS, štátnymi
orgánmi SR a s ostatnými zložkami presadzujúcimi právo v SR.
CKÚ v oblasti odhaľovania nelegálneho dovozu, vývozu a tranzitu omamných a psychotropných látok,
jedov a prekurzorov v roku 2006 spolupracoval najmä s Generálnym sekretariátom Výboru ministrov pre drogové
záležitosti a kontrolu drog, Horizontálnou skupinou pre kontrolu drog, Protidrogovým fondom, Národnou
protidrogovou jednotkou Prezídia Policajného zboru SR, Národnou ústredňou EUROPOLU, podnikmi
chemického a farmaceutického priemyslu (v rámci existujúcej dohody o spolupráci), Ministerstvom hospodárstva
SR, Ministerstvom zdravotníctva SR, Štátnym ústavom kontroly liečiv SR, s príslušnými medzinárodnými
organizáciami a inštitúciami, ako aj so zahraničnými colnými správami. Išlo najmä o spoluprácu s BKA - Spolková
republika Nemecko, NCIS - Veľká Británia, styčným dôstojníkom francúzskej colnej správy so sídlom vo Viedni,
styčným dôstojníkom pre nordické krajiny so sídlom v Prahe, Ústrednou kriminálnou správou colnej správy
Maďarskej republiky, Colným kriminálnym úradom ZKA Kolín - Spolková republika Nemecko a OSN.
CKÚ sa v roku 2006 podieľal na založení v histórii prvého spoločného medzinárodného vyšetrovacieho
tímu v EÚ, za účasti EUROPOLU a EUROJUSTU, s názvom JIT PREMIERE (spoločný nemecko-slovenský
vyšetrovací tím).
CKÚ v roku 2006 zabezpečoval viaceré spoločné colné operácie zamerané na boj proti pašovaniu
omamných látok, psychotropných látok, jedov a prekurzorov (napr. operácia „PALLAS“ a. i.).
V roku 2006 bolo CS odhalených celkom 32 prípadov nelegálneho obchodovania, držby
a predaja omamných a psychotropných látok.
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Druh
Anaboliká

Množstvo

Hodnota

Počet prípadov

56091 ks

2 232 085,00 Sk

1

7 ks

350,00 Sk

1

0,501kg

199 000,00 Sk

4

Canabis - olej

0,5 l

300 000,00 Sk

1

Canabis - živé rastliny

3 ks

–

1

Canabis-marihuana

3,454 kg

1 072 200,00 Sk

13

Extáza (MDMA)

3366 ks

1 009 800,00 Sk

2

0,03841kg

–

1

Kokain

1,015 kg

8 515 900,00 Sk

6

Opiáty – Heroín

0,401kg

1 235 900,00 Sk

5

Pekurzor-Efedrín

158999 ks

2 400 000,00 Sk

1

Metamfetamín

0,1366 kg

797 400,00 Sk

8

17 762 635,00 Sk

44

Alprazolam
Canabis – hašiš

Kofeín+Paracetamol

SPOLU

Poznámka: v niektorých prípadoch bolo zadržaných aj viac druhov omamných a psychotropných látok naraz, takže
súčet sa nerovná počtu realizovaných prípadov (32).

Najvýznamnejšie prípady zadržania omamných a psychotropných látok CKÚ
Dňa 2. januára 2006 colníci CKÚ na hraničnom priechode Petržalka – Berg zadržali 400 g hašiša.
Dňa 6. marca 2006 colníci CKÚ zadržali v okrese Šaľa 40 000 tabliet efedrínu.
Dňa 7. marca 2006 colníci CKÚ zadržali v okrese Komárno 118 999 tabliet efedrínu.
Dňa 21. apríla 2006 colníci CKÚ zadržali v okrese Trnava 211 g heroínu.
Dňa 2. augusta 2006 colníci CKÚ zadržali v Bratislave 103,017 g heroínu a 94,963 g hašiša.
Dňa 14. augusta 2006 colníci CKÚ zadržali v Nitre 2 935 ks tabliet extázy.
Dňa 7. októbra 2006 colníci CKÚ zadržali v Holíči 447 g kokaínu.
Dňa 9. októbra 2006 colníci CKÚ zadržali v Nitre 495 g kokaínu.
7.5.3

Oblasť nebezpečných materiálov

V oblasti odhaľovania nelegálnej prepravy zbraní, vojenského materiálu, materiálov dvojakého použitia
a iného nebezpečného materiálu CKÚ zameral svoju činnosť najmä na metodické usmerňovanie a koordináciu
činnosti PCKÚ a ostatných organizačných útvarov CÚ, ako aj na zvyšovanie národnej i medzinárodnej úrovne
spolupráce s inštitúciami zaoberajúcimi sa touto problematikou.
Na národnej úrovni sa CKÚ aktívne zapájal do práce Stálej expertnej skupiny pre posudzovanie dovozu
a vývozu vojenského materiálu Ministerstva hospodárstva SR a do práce pracovných skupín Ministerstva
zahraničných vecí SR.
CKÚ ďalej aktívne spolupracoval s Úradom medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného
zboru SR (ďalej len „ÚMPS PPZ SR“) pri preverení medzinárodných informácií týkajúcich sa oblasti nelegálneho
obchodovania so zbraňami, ako aj spoločnou účasťou na zasadnutiach pracovnej skupiny založenej
na monitoring kriminality albánskeho etnika AWF COPPER.
V rámci medzinárodných aktivít bola v mesiaci december 2006 na území SR vykonaná zástupcami
ozbrojených síl Ukrajiny inšpekcia podľa Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe (KOS). CKÚ ako
člen tejto expertnej skupiny sa na tejto inšpekcii aktívne podieľalo.
CKÚ sa taktiež aktívne podieľal na spoločných medzinárodných colných operáciách zameraných
na odhaľovanie nelegálneho obchodu a prepravy zbraní, vojenského materiálu ako aj nelegálneho obchodu
a prepravy tovaru, ktorý by mohol súvisieť s terorizmom (napr. operácia „FIREBALL“ a. i.).
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7.5.4

Oblasť vysokozdaniteľného tovaru

CKÚ v oblasti boja proti porušovaniu colných a daňových predpisov vzťahujúcich sa na tovar zaťažený
spotrebnou daňou zabezpečoval najmä prípravu metodiky a interných aktov riadenia, vykonával cielené analýzy
a štatistiky z dostupných informácií a poznatkov, zhromažďoval a vyhodnocoval informácie o podozrivých
právnických a fyzických osobách. CKÚ v rámci svojej pôsobnosti v oblasti vysokozdaniteľného tovaru
spolupracoval s príslušnými medzinárodnými organizáciami a inštitúciami v oblasti boja proti colným a daňovým
podvodom ako WCO, OLAF, EUROPOL na základe medzinárodných bilaterálnych a multilaterálnych dohôd
v oblasti medzinárodnej koordinácie boja proti nelegálnej výrobe, pašovaniu, distribúcii a obchodovaniu s tovarmi
zaťažených spotrebnou daňou. V súvislosti s celosvetovým trendom pašovania a falšovania tabakových výrobkov
bola pri úrade OLAF zriadená špeciálna skupina na boj proti podvodom s tabakovými výrobkami, na ktorej
činnosti CKÚ aktívne participoval okrem iného aj prostredníctvom aplikácie CIGINFO/CEN. Jej účelom je
zhromažďovanie a analýza informácií o najvýznamnejších prípadoch zaistení tabakových výrobkov v Európe.
CKÚ zabezpečovalo aktívnu spoluprácu so styčnými úradmi zahraničných colných správ a inštitúcií,
predovšetkým so styčným dôstojníkom colnej správy Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska so
sídlom vo Viedni, styčným dôstojníkom CKÚ Spolkovej republiky Nemecko so sídlom v Prahe a styčným
dôstojníkom colnej správy Francúzskej republiky so sídlom vo Viedni. Predmetom spolupráce bola predovšetkým
výmena a operatívne preverovanie informácií súvisiacich s pašovaním tabakových výrobkov. V rámci
medzinárodnej spolupráce treba vyzdvihnúť nadštandardné vzťahy s colnou správou Českej republiky.
Spolupráca s komerčnými subjektmi Philip Morris Slovakia, s. r. o. a Imperial Tobacco Slovakia, a. s.
prebiehala naďalej na základe podpísaných memoránd o spolupráci. Z iniciatívy CKÚ bolo uskutočnené stretnutie
so zástupcami spoločnosti Gallaher Group, Plc. na základe ktorého bolo v júli 2006 podpísané memorandum
o porozumení.
V rámci CKÚ bolo zabezpečené vybavenie všetkých zahraničných dožiadaní týkajúcich sa tovarov, ktoré
podliehajú SPD. CKÚ sa podieľal na akreditácii colného laboratória na výkon expertíznej činnosti
na posudzovanie kontrolných známok od roku 2006, ktorú vykonal Kriminalistický a expertízny ústav PPZ (ďalej
len „KEU PPZ SR“) v júli 2006. Táto úloha patrila medzi jednu z hlavných úloh CS. Zároveň rozšírila počet
akreditovaných metód používaných colným laboratóriom.
V oblasti tovarov podliehajúcich SPD bolo colníkmi CKÚ odhalených celkovo 202 prípadov porušenia
colných a daňových predpisov.
Komodita
Cigarety
Lieh
Minerálne oleje
Nelegálna výroba liehu
Tabak
SPOLU

Počet prípadov
132
37
10
15
8
202

Množstvo
33 878 884 ks
35 730,6920 l. a
916 848 l
+ 36 600 kg
3 181 l. a.
24 428 170 g

59 440 566,7 417 010, -

Finančný
únik v Sk
99 422 040,11 062 171,-

19 988 813,-

6 819 801,-

448 000,14 215 663,101 510 052, -

0,19 314 357,136 618 379, -

Hodnota v Sk

CKÚ zaregistrovalo počas roka 2006 okrem malých a stredne veľkých prípadov (počet zaistených
cigariet od 1 000 do 1 000 000 kusov) 4 veľké prípady zaistenia cigariet (nad 1 000 000 kusov zaistených
nelegálne dovezených alebo vyrobených cigariet určených pre slovenský alebo zahraničný trh).
Vo februári 2006 bolo v okrese Považská Bystrica colníkmi CKÚ spoločne s colníkmi CÚ Trenčín
pri dôkladnej kontrole uskladneného tovaru uloženého na paletách (bojlerov) a nepoužívaného mraziarenského
návesu nájdených 8 579 600 ks cigariet značky SUPERKINGS. Súbežne bola vykonaná kontrola ťahača
s mraziarenským návesom. V súvislosti s predmetným prípadom bola tiež vykonaná kontrola v areáli právnickej
osoby v Trenčíne a Ilave. V návese boli uložené rôznofarebné koberce v roliach. Na nákladnej ploche bolo
uložených 150 ks rolí kobercov, u všetkých okrem posledného naloženého radu išlo o duté valce s rúrkou
v strede valca, na ktorom boli navinuté jeden až dva rady kobercovej textílie s falošnými bokmi valca v tvare
namotaného koberca. Vnútra valcov boli vyplnené kartónmi cigariet značky SUPERKINGS. Množstvo cigariet
nájdených v návese bolo 3 159 800 ks cigariet značky SUPERKINGS. Celkovo bolo v rámci oboch súvisiacich
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prípadoch zaistených 11 739 400 ks cigariet značky SUPERKINGS, finančný únik bol vyčíslený vo výške 31 795
462,-Sk.
Druhým prípadom tentoraz medzinárodnej spolupráce bol prípad zameraný na odhalenie nelegálneho
dovozu tabakových výrobkov, pri ktorom CKÚ spolupracoval s colnými správami Maďarska, SRN a Českej
republiky v máji 2006. Tabakové výrobky boli prepravované v kontajneri, ktorý bol v meste Šamorín podrobený
čiastočnej vnútornej kontrole. Tabakové výrobky boli prepravované v kontajneri s textilom od čínskeho
odosielateľa. Cigarety značky Marlboro v počte 8 299 000 kusov boli opatrené holandskou kontrolnou známkou.
Predmetné množstvo cigariet predstavovalo colný dlh vo výške 24 057 052,-Sk.
Tretím veľkým prípadom bolo odhalenie nelegálneho dovozu tabakových výrobkov z Ázie fiktívnemu
príjemcovi na Slovensku v októbri 2006. Kontajner bol odoslaný z Číny a dopravený do Hamburgu. V Hamburgu
bol kontajner preložený na železnicu a prepravený cez Českú republiku na Slovensko do Bratislavy. Podľa
sprievodných dokumentov malo byť v kontajneri 983 kartónových škatúľ s ponožkami. Colníci CKÚ vo vzájomnej
spolupráci s colníkmi CÚ Bratislava pristúpili na základe získaných informácií k vykonaniu úplnej vnútornej
kontroly kontajneru. Pri kontrole bolo zistené, že v kontajneri sa namiesto deklarovaných 983 škatúľ ponožiek
nachádzalo iba 94 kusov kartónových škatúľ s celkovým množstvom 18 048 párov ponožiek. Za týmito tromi
radmi škatúľ sa nachádzali iné škatule, kde boli uložené nelegálne dovezené cigarety značky Marlboro
v množstve 8 410 000 kusov. Cigarety mali francúzsku potlač a takisto zdravotné varovanie bolo vo francúzskom
jazyku. Neboli opatrené slovenskými kontrolnými známkami. Celkový colný a daňový únik zadržaných cigariet
predstavoval sumu vo výške 24 375 881,-Sk.
Štvrtým prípadom a súčasne prvým v histórii CS bolo odhalenie nelegálnej výrobne na tabakové výrobky
v Košiciach v októbri 2006 na základe dlhodobého rozpracovania colníkmi CKÚ. Pri nebytovej prehliadke vopred
vytipovaného objektu zaistili colníci CKÚ viac ako 2 000 000 kusov cigariet značky LM a Marlboro a cca 2 750 kg
cigaretového tabaku, z ktorého by mohlo byť vyrobených viac ako 3,7 milióna cigariet. Priamo pri nelegálnej
výrobe cigariet zadržali colníci osem osôb, z toho päť Ukrajincov a troch Slovákov, vrátane organizátora tejto
skupiny. V tomto objekte colníci odhalili a zaistili aj špeciálne zostavenú technologickú linku na výrobu a balenie
cigariet v hodnote viac ako 30 000 000,- Sk. Súčasne colníci vykonali prehliadku v mieste trvalého bydliska
organizátora, kde v rodinnom dome zaistili 492 760 kusov cigariet (toto množstvo tvorili cigarety značky Marlboro
85% zo zaisteného množstva a značky LM 15% zo zaisteného množstva) v spotrebiteľskom balení, ktoré už boli
pripravené na expedíciu. Následne bola odhalená prevádzka – tlačiareň a sklad materiálu v Bardejove, kde
skupina páchateľov nelegálne vyrábala obalové materiály na cigarety. Colníci tu zaistili technologické zariadenie
na potlač obalov, vrátane matríc a veľkého množstva kartónového papiera.
7.5.5

Oblasť všeobecného pašovania a skráteného vyšetrovania

Úlohy CKÚ v oblasti všeobecného pašovania a skráteného vyšetrovania boli zamerané na vykonávanie
opatrení v oblasti boja proti colným a daňovým podvodom a vzhľadom na jeho zameranie zvýšenú pozornosť
venoval oblasti duševného vlastníctva, oblasti CITES, SPP a oblasti všeobecného pašovania. Svoju činnosť
v súvislosti s uvedenými problematikami CKÚ sústredil na prípravu metodík a interných aktov riadenia, analýzy,
štatistiky, zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií o právnických a fyzických osobách, zabezpečovanie
súčinnosti s inými organizačnými útvarmi CS a štátnymi orgánmi SR, spoluprácu s príslušnými medzinárodnými
organizáciami a inštitúciami, ako aj zahraničnými colnými správami.
Spolupráca v oblasti všeobecného pašovania a skráteného vyšetrovania s inými orgánmi štátnej
správy a podnikateľskými subjektmi
V roku 2006 PPZ SR na základe medzirezortnej dohody umožnilo CKÚ vzdelávanie colníkov
na Akadémii policajného zboru SR v rámci rezortných študijných programov. Na základe požiadavky CKÚ boli
prostredníctvom Katedry kriminalistiky a forenzných disciplín zabezpečené prednášky na tému „úvod
do problematiky vedného odboru kriminalistiky“. Taktiež KEU PPZ SR pre potreby CS zabezpečil školenia
zamerané na skúmanie pravosti listín a dokumentov. S ÚMPS PPZ SR, ktorý zastrešuje národnú ústredňu
EUROPOLU, národný Schengenský informačný systém, národnú ústredňu SIRENE a národnú ústredňu
INTERPOLU spolupracuje CKÚ hlavne formou výmeny informácií. Prostredníctvom uvedených zložiek ako
funkčných styčných bodov je CKÚ zapojený do siete zabezpečujúcej efektívnu medzinárodnú výmenu
kriminálnych informácií. Spolupráca s ÚJKP prebiehala v dvoch hlavných rovinách, v prvom rade išlo o aktívnu
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výmenu operatívnych informácií. V druhej rovine išlo hlavne o spoluprácu v oblasti sprocesnenia operatívneho
rozpracovania a dokumentovania prípadov útvarmi CS z dôvodu nedostatočných vyšetrovacích kompetencií
CKÚ. V roku 2006 išlo konkrétne o spoluprácu pri akciách „PIERKO“ a „DUNAJ“. V roku 2006 naďalej vykonával
činnosť v minulosti v spolupráci s PPZ SR vytvorený spoločný tým s názvom ENVIRO, ktorý rieši prípady, kde
druhovým objektom skutkovej podstaty trestného činu je najmä bezpečnosť života, zdravia ľudí, vlastníctvo
a ekologická rovnováha v prírode. CKÚ ďalej v roku 2006 spolupracoval so Spravodajskou jednotkou finančnej
polície pri výmene operatívnych informácii vo vzťahu k neobvyklým finančným operáciám slovenských občanov
na území Maďarskej republiky.
V rámci činnosti Medzirezortného expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou (ďalej len
„MEKO“) má CKÚ zastúpenie v 3 multidisciplinárnych skupinách odborníkov pôsobiacich pri MEKO zameraných
na elimináciu
•
nelegálnej migrácie a organizovaných foriem nedovoleného prekročenia štátnej hranice,
•
nelegálnej činnosti v oblasti SPD a nadmerných odpočtov DPH,
•
environmentálnej kriminality.
Vedúcim skupiny zameranej na elimináciu nelegálnej činnosti v oblasti spotrebných daní a nadmerných
odpočtov DPH je colník CKÚ.
Multidisciplinárna skupina odborníkov zameraná na elimináciu environmentálnej kriminality sa ďalej člení
na 4 podskupiny. CKÚ má zastúpenie v každej podskupine. Jedná sa o nasledovné podskupiny zamerané
na elimináciu
•
nedovoleného obchodovania s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
•
nelegálnych aktivít s drevom a drevnou hmotou,
•
pytliactva,
•
neoprávneného nakladania s odpadmi, jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi látkami a vysoko rizikovými chemickými látkami.
CKÚ v roku 2006 vypracovalo návrh Dohody medzi Puncovým úradom SR a CR SR o spolupráci.
Predmetná dohoda bola následne dňa 14. júl 2006 podpísaná oboma stranami dohody.
So Štátnym úradom na kontrolu liečiv SR (ďalej len „ŠÚKL“) prebiehali konzultácie v prípadoch dovozu
anabolík a ŚÚKL k týmto dovozom vypracoval svoje stanovisko.
Spolupráca s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej len „PPA”) prebiehala najmä
pri preverovaní podozrivých dokladov. Ďalej išlo v rámci výmeny informácií o konzultácie v danej problematike
a poskytovanie štatistických prehľadov v oblasti vyplácania vývozných náhrad. V nadväznosti na získané
informácie bolo dňa 17. októbra 2006 zrealizované na pôde Ministerstva pôdohospodárstva SR stretnutie
zástupcov PPA, CKÚ a Ministerstva pôdohospodárstva SR za účelom oboznámenia sa a koordinácie spoločných
aktivít v oblasti monitoringu a eliminácie neštandardných aktivít v súvislosti s vývozom a dovozom cukru
a produktov s vysokým obsahom cukru. Následne bola na Ministerstvo pôdohospodárstva SR zaslaná situačná
správa k tejto veci a v súčasnosti naďalej prebiehajú intenzívne kontakty medzi zainteresovanými subjektmi.
V spolupráci so Slovenskou inšpekciou životného prostredia boli riešené prípady, ktoré vyplávajú
z činnosti týmu ENVIRO. Ďalej prebiehala spolupráca s Vedeckým orgánom CITES Ministerstva životného
prostredia SR pri určovaní druhov a stanovení spoločenskej hodnoty živočíchov zaistených pri realizácii prípadov
CITES.
S ohľadom na vývoj situácie pri dovoze falšovaných produktov boli oslovovaní zástupcovia značiek
(ochranných známok), ktorí doteraz nemali prijaté opatrenie v rámci platnej legislatívy. V nadväznosti na tieto
kontakty boli z ich strany podané príslušné žiadosti a vďaka tomu bolo možné obmedziť dovozy nekvalitných
produktov na vnútorný trh SR. Ďalej dochádzalo zo strany CKÚ k iniciovaniu stretnutí za účelom konzultácií
vo vzťahu k podozrivým zásielkam a vzájomnej výmeny informácii.
Súčinnostné akcie realizované CKÚ v oblasti všeobecného pašovania a skráteného vyšetrovania
V máji 2006 bola začatá realizácia medzinárodnej akcie s názvom „DUNAJ“, ktorá bola zameraná
na zisťovanie informácii a objasňovanie prípadov porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou
v súbehu s krátením, resp. neodvedením DPH. Počas objasňovania bola zdokumentovaná rozsiahla
sofistikovaná zločinecká skupina s medzinárodným prepojením, riadená skupinou čínskych občanov s pobytom
na území Maďarskej republiky. Počas relatívne krátkeho časového obdobia – cca 1 roku, boli uskutočnené
dovozy rôzneho tovaru na fiktívne firmy alebo na firmy, ktoré nemali vedomosť o takomto dovoze tovaru v ich
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mene z tretích krajín, zväčša z Ázie. Vyclievanie prebiehalo na území ES v jednom členskom štáte a DPH mala
byť odvedená v inom členskom štáte v colnom režime voľný obeh s oslobodením od DPH 4200. Na území SR
uvedenú činnosť organizovala skupina, ktorá bola riadená priamo z Maďarskej republiky. Počas realizácie
uvedenej akcie colníci CKÚ, príslušníci ÚJKP Bratislava na území SR vykonali 8 bytových a nebytových
prehliadok na základe súhlasu sudcu Okresného súdu v Bratislave II. CS sa podieľala na príprave tejto akcie
zastúpením v koordinačnom centre. Do realizácie akcie bolo zapojených niekoľko desiatok colníkov, ktorí
vykonávali úlohy v jednotlivých operatívnych skupinách.
Dňa 23. januára 2006 v rámci realizácie operatívneho rozpracovania, akcia „PIERKO“, boli
pri súčinnostnej akcii s PPZ SR vykonané domové prehliadky v 14 objektoch so zameraním na nelegálnu držbu
a dovoz chránených druhov živočíchov (CITES). Počas uvedených domových prehliadok v Nitre, Vrábľoch,
Malackách, Bratislave a v okolí Nitry bolo zaistené značné množstvo chránených druhov živočíchov uvedených
v prílohách A, B CITES I a II. Predbežná stanovená spoločenská hodnota zaistených živočíchov predstavovala
sumu 1 175 500,-Sk. V súvislosti s uvedeným prípadom vyšetrovateľ PZ SR obvinil 4 osoby.
Prípady podozrenia z porušenia ochrany práv duševného vlastníctva CKÚ za obdobie od 1. januára
2006 do 31. decembra 2006
Komodita
Počet prípadov
Množstvo tovaru
Colná hodnota v Sk
Parfumy
2
107
30 785,Športová obuv a oblečenie
2
97
101 000,CD, DVD
1
2 285
2 742 000,Cukrovinky
1
73 304
1 261 562,Štvorkolesové motorky
1
22
514 800,SPOLU
7
75 815
4 650 147,Prípady zadržania CITES CKÚ za obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006
Komodita
Počet prípadov
Množstvo tovaru
Colná hodnota v Sk
Mastička z tigra
1
3
1 500,Papagáj – psittacula
1
1
10 000,derbiana
Vypracovaná koža a lebka
1
2
3 288,50
medveďa čierneho
Korytnačky, papagáje
1
27
1 174 500,SPOLU
4
33
1 189 288,50
7.5.6

Oblasť špeciálnych činností

Hlavnou úlohou CKÚ v roku 2006 v oblasti špeciálnych činností bola komplexná podpora výkonu
operatívno-pátracej činnosti (ďalej len „OPČ“) s využitím dostupných technických zariadení a ďalších prostriedkov
OPČ.
CKÚ zabezpečovalo spracovanie zvukových, obrazových alebo iných záznamov získaných
prostredníctvom nástrahovej a zabezpečovacej techniky pre operatívne potreby PCKÚ, ich nasadzovanie,
snímanie a servis tejto techniky.
7.5.7

Analytická oblasť

CKÚ pri svojej činnosti v analytickej oblasti využíva interné databázy CS, ktoré slúžia ako informačná
podpora pri realizovaní požiadaviek organizačných útvarov CS a CKÚ, využívajú sa pri spracovávaní štatistík
záujmových komodít a subjektov, pri informačných výstupoch poskytovaných pre GR CR SR, metodickoinformačné centrum CR SR, Ministerstvo financií SR, DR SR a CKÚ.
Externé zdroje sa využívajú vo forme informačnej podpory pri realizovaní písomných a ústnych
dožiadaní pre potreby výkonu OPČ na CKÚ a výkonu štátnej služby na CÚ. Okrem toho sú využívané doplnkové
a podporné databázy pri preverovaní záujmových subjektov evidovaných v obchodnom registri, doplnkové
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a podporné databázy pri preverovaní záujmových subjektov evidovaných v katastri nehnuteľností spolu
s mapovými súbormi, doplnkové a podporné databázy pri preverovaní záujmových subjektov evidovaných
v prepravnom registri železníc.
Všetky uvedené interné a externé zdroje sú prostredníctvom CKÚ využívané pri spracovávaní informácií
a poznatkov do formy podpory pre analýzy, operatívne informácie a údaje v analytických nástrojoch do výslednej
podoby a samotného odporúčania na základe konkrétnej požiadavky, prípadne boli poskytnuté vo forme
čiastočných podporných informácií, potrebných pre finalizujúci informačný dátový výstup.
CKÚ plnil v roku 2006 aj úlohy súvisiace so zabezpečením informačnej podpory pri realizácii špeciálnych
celoštátnych a medzinárodných operácií v úzkej súčinnosti s operatívnymi útvarmi CKÚ a zainteresovanými
subjektmi (napr. operácia „TATE“ a. i.).
Medzinárodné externé zdroje CKÚ sú využívané na spoluprácu s viacerými medzinárodnými
organizáciami ako napr. OLAF (European Antifraud Office) a WCO (World Customs Organisation). CKÚ je
kontaktným bodom pre rôzne medzinárodné databázy (CEN, MARINFO, CIGINFO, atď.), do ktorých zabezpečuje
aj zápis zistených informácií. Tieto databázy slúžia ako informačný zdroj, prostredníctvom ktorého sa sleduje
vývoj tovarového trhu so zameraním na záujmové druhy tovarov, s cieľom predpovedania možného smerovania
porušovania predpisov pre potreby CKÚ.
CKÚ v rámci svojej pôsobnosti vyhodnocuje a predkladá návrhy na využitie materiálov a informačných
zdrojov viacerých medzinárodných organizácií a medzinárodných pracovných skupín zaoberajúcich sa bojom
proti colným a daňovým podvodom. Nezanedbateľnú úlohu plní pri prevádzke CIS podľa nariadenia Rady (ES)
č. 515/1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi nimi a EK
pri zabezpečení správneho uplatňovania predpisov v oblasti colníctva a poľnohospodárstva, ako aj podľa
Dohovoru vypracovaného na základe článku K. 3 Zmluvy o EÚ o použití colných informačných technológií
na colné účely.
CKÚ zabezpečuje tiež vkladanie aktuálnych údajov do AFIS systému a realizuje prístupy do tohto i iných
medzinárodných systémov, ktoré spadajú do jeho kompetencie. V roku 2006 CKÚ zabezpečovalo tiež
medzinárodné zápisy a spracovanie informácií do informačného systému CEN a CIS.
CKÚ v roku 2006 naďalej sledoval vývoj tovarového trhu so zameraním na záujmové druhy tovarov,
s cieľom predpovedania možného smerovania k porušovaniu predpisov pre potreby CKÚ v nadväznosti
na spracovanie, evidovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie informácií o komoditách. Záujmové druhy tovaru sú
spracované z ohľadu na citlivosť a vysoký stupeň zaradenia v spoločnosti, nakoľko svojim pohybom, obratom
a častým podielom na trestnej činnosti sú v centre pozornosti.
POČET PRÍPADOV

MNOŽSTVO

HODNOTA

FINANČNÝ ÚNIK

POKUTA

Cigarety
Tabak
Neleg.výrobne tabak.výrobkov

KOMODITA

4 604
41
2*

58026389 ks
26829890 gr.
2 ks

83 836 620,00
16 296 396,00
30 025 000,00

163 500 132,77
21 998 852,30
-

4 739 112,00
0,00 Sk
0,00 Sk

Minerálne oleje
Lieh
Nelegálne pálenice
Pivo
Víno
CITES
Ochranné známky
Drogy
Zbrane

258*
1 302
26*
2*
6
10*
57*
32*
13*

1 408 382,95 lit / 116 558,00 kg

32 630 866,90
28 453 654,11
147 000,00
138 054,00
1 296 088,50 Sk
7 358 407,93
17473435,-SK
4646827,-Sk

11 380 105,-Sk
25 380 777,76
10 473 078,83
55 925,00
120 881,00
12 945,00 Sk
6 783 275,00

9 000,-Sk
6 716,00
0,00 Sk
0,00 Sk
0,00 Sk
0,00 Sk
0,00 Sk
0,00 Sk

89474,06 l.a
34 ks
34374 lit
7574,9 lit.
253 ks
106 625 ks+8 537 párov
6,462444kg/218469ks/0,175l
5656 ks

* prípady v štádiu šetrenia
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7.5.8

Oblasť služobných zákrokov

CKÚ pri plnení úloh v oblasti služobných zákrokov v roku 2006 vykonal 42 nasadení. Pri týchto
nasadeniach bolo zaistených 36 osôb podozrivých z páchania rôznej trestnej činnosti v súvislosti s porušením
colných alebo daňových predpisov. Počas zákrokov boli zaistení drogoví díleri, kuriéri, obchodníci s vojenským
materiálom, pašeráci tabaku a cigariet, výrobcovia nelegálneho alkoholu.
Nasadenie jednotky služobných zákrokov bolo vyžiadané hlavne organizačnými útvarmi CKÚ,
Inšpekciou generálneho riaditeľa CR SR, CÚ Bratislava a tiež špecializovanými útvarmi PZ SR.
Colníci jednotky služobných zákrokov sa zúčastňovali spoločných výcvikov s vojenskou políciou,
zásahovými jednotkami zboru väzenskej a justičnej stráže a zabezpečovali školenia inštruktorov pre tieto útvary,
ako aj pre inštruktorov špeciálnych zložiek ozbrojených síl SR.
7.5.9

Oblasť medzinárodnej administratívnej pomoci

Z hľadiska realizácie medzinárodnej spolupráce CKÚ plní priebežne predpokladané úlohy a záväzky
dané rokovaniami predstaviteľov CS s partnermi z colných správ iných krajín, WCO, Rady EÚ a EK a iných
orgánov, do kompetencie ktorých, spadá oblasť presadzovania práva.
CKÚ kontinuálne zabezpečuje inštitucionálno-legislatívne podmienky vykonávania Dohovoru Neapol II
v podmienkach CS. S prihliadnutím na kompetencie PPZ SR a CR SR bol vypracovaný návrh vykonávacieho
protokolu k Dohovoru Neapolu II nadväzujúci na čl. 4 ods. 1 písm. c) návrhu novej Dohody medzi PPZ SR a CR
SR o vzájomnej spolupráci, ktorá je v súčasnosti vo finálnej fáze medzirezortného pripomienkového konania.
Rozhodujúcou je tu skutočnosť, že dňa 2. augusta 2006 sa stalo vyhlásenie v zmysle článku 32 ods. 4 dohovoru
vypracovaného na základe článku K. 3 Zmluvy o EÚ o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami
(Dohovor Neapol II) platným a účinným, pričom Dohovor Neapol II sa stal na našom území predbežne
vykonateľným. Od tohto okamihu je možno dohovor vykonávať vo vzťahu k tým členským štátom EÚ, ktoré urobili
rovnaké vyhlásenia v zmysle čl. 32. ods. 4 Dohovoru Neapol II.
CKÚ vypracoval Národné listy SR k príručke pre uplatňovanie Neapolu II, ktoré odrážajú skutočný
legislatívny stav, kompetencie a kontaktné údaje CS potrebné pri jeho uplatňovaní predovšetkým v oblasti
osobitných foriem spolupráce. Materiál bol zaslaný do Rady EÚ za účelom publikácie 10. novembra 2006.
Ďalšou dôležitou aktivitou zo strany CKÚ bola vlastná iniciatíva a expertízna podpora pri aplikácii
žiadosti SR o štatút stáleho pozorovateľa v SECI Centre (regionálne centrum pre boj proti cezhraničnej kriminalite
so sídlom v Bukurešti). Táto bola úspešne zavŕšená schválením predmetnej žiadosti na 24. zasadaní Spoločného
riadiaceho výboru SECI dňa 27. októbra 2006. Vzhľadom na budúcu spoluprácu medzi policajnými a colnými
orgánmi vo vzťahu k participácii SR na činnosti SECI Centra Bukurešť bol vypracovaný osobitný Vykonávací
protokol o zastupovaní záujmov CS v medzinárodnej inštitúcii SECI Centrum v Bukurešti a výmeny informácií
prostredníctvom zástupcu PZ SR v tejto inštitúcii k návrhu novej dohody medzi PPZ SR a CR SR.
S cieľom rozšíriť možnosti efektívnej a priamej spolupráce relevantných colných orgánov so štruktúrami
EUROPOLU v SR v oblasti tretieho piliera politík EÚ začalo vedenie CKÚ intenzívne rokovania so zástupcami
Národnej ústredne EUROPOLU v SR, výsledkom ktorých bolo vypracovanie Vykonávacieho protokolu na
zabezpečenie stáleho výkonu služby colníka CKÚ na pracovisku Národnej ústredne EUROPOLU ÚMPS PPZ SR
k návrhu novej Dohody medzi PPZ SR a CR SR o vzájomnej spolupráci (v súčasnosti sa nachádza
na pripomienkovom konaní na CR SR).
CKÚ zabezpečuje realizáciu medzinárodnej administratívnej spolupráce colných orgánov najmä
na základe nariadenia Rady (ES) č. 515/1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov
a EK pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach, resp.
na základe Dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní colných
deliktov (Nairobský dohovor) alebo podľa bilaterálnych dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných
otázkach, ktoré má uzavreté SR alebo EÚ s tretími krajinami.
Najviac medzinárodných dožiadaní bolo prijatých z Maďarskej republiky (146), Ukrajiny (21), Rakúska
(16), zároveň o administratívnu pomoc boli uplatnené žiadosti i z Českej republiky, Nemecka, Gruzínska, Poľska,
Bulharska, Slovinska, Uzbekistanu, Macedónska, Ruskej federácie, Azerbajdžanu, Arménska, Švajčiarska, Litvy,
Chorvátska, Holandska.
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Prehľad zabezpečených medzinárodných dožiadaní v rámci colnej administratívnej spolupráce v roku
2006
Počet obdržaných Počet vybavených
Vývoj počtu dožiadaní
dožiadaní
dožiadaní
(v porovnaní s rokom 2005)
Dožiadania zo zahraničia
221
202
+ 44 %
Dožiadania do zahraničia
134
73
+ 28 %
Dožiadania celkom
355
275
+ 38 %
7.5.10 Oblasť služobnej kynológie
Jednou z hlavných úloh CKÚ na úseku služobnej kynológie je zabezpečenie výcviku služobných psov
a psovodov pre potreby CS, ktorý sa vykonáva vo výcvikovom stredisku služobnej kynológie v Gajaroch. Medzi
hlavné činnosti je možné zaradiť i zabezpečenie výberu a nákup služobných psov, výkon previerky stavu
výkonnosti služobných psov a psovodov v praktických podmienkach, reprezentácia CS na kynologických
podujatiach v rámci ozbrojených zložiek SR ako i v zahraničí a organizovanie kynologických podujatí.
CKÚ zabezpečuje základné kynologické kurzy pre novozakúpených služobných psov a novoprijatých
psovodov, kondičné kynologické kurzy pre všetkých služobných psov dvakrát ročne, veterinárnu starostlivosť
a výstroj pre služobných psov a psovodov.
V súčasnosti sa služobná kynológia zameriava okrem výcviku služobných psov na vyhľadávanie
omamných látok aj na výcvik služobných psov na vyhľadávanie tabaku a tabakových výrobkov, kde sa psy
osvedčili a psovodi s nimi dosahujú vynikajúce výsledky v odhaľovaní špeciálne vybudovaných úkrytov
v dopravných prostriedkoch, ktorými sa tabakový tovar nelegálne prepravuje. Novým trendom je smerovanie
služobnej kynológie i do oblasti CITES.
V rámci služobnej kynológie sa v roku 2006 uskutočnili nasledovné činnosti/akcie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 základných kynologických kurzov,
48 kondičných kynologických kurzov,
2345/16 odhalení drog – počet kontrol/počet odhalení prípadov,
650/90 odhalení tabakových výrobkov – počet kontrol/počet odhalení prípadov,
3 reprezentácie na mimorezortných kynologických podujatiach,
3 reprezentácie na zahraničných podujatiach (ME Rakúsko, Poľsko, Česká republika),
príprava a organizovanie 8. Majstrovstiev CS v Gajaroch,
kynologický seminár CITES v Nemecku,
veterinárny seminár Pharmacopola – téma výživa psov.

Psovodi so služobnými psami dosahovali veľmi dobré výsledky i na kynologických akciách, kde úspešne
reprezentovali CS. Na 4. Majstrovstvách Európy psovodov drogových psov v Rakúsku štartovalo 38 pretekárov
z 19-tich štátov Európy a titul Majstra Európy získal reprezentant CS.
Kvalita výcviku služobných psov bola potvrdená reprezentantmi CS i na ďalších mimorezortných
a medzinárodných podujatiach, keď na Majstrovstvách Zboru väzenskej a justičnej stráže v Santovke obsadili
3.miesto, na Majstrovstvách colnej správy Českej republiky 2. miesto a na Majstrovstvách colnej správy Poľska
tabakových psov 1. miesto.
7.6 Oblasť bezpečnosti
7.6.1

Oblasť hospodárskej mobilizácie

Hlavnými úlohami CS v oblasti hospodárskej mobilizácie v roku 2006 boli
1.

Na základe aktualizácie „Dokumentácie o spôsobe vyrozumenia o vypovedaní vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu alebo mimoriadnej situácie na území SR“ bola v rámci vlastnej pôsobnosti dňa
28. februára 2006 schválená zmena – dodatok k dokumentu Krízovému plánovaniu č. 6485/2006-1404
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2.

subjektu hospodárskej mobilizácie (ďalej len „HM“) CR SR. Aktualizáciu zároveň v stanovenom termíne
vykonali subjekty HM colné úrady.
Na základe úloh vyplývajúcich zo „Zamerania činnosti v oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany v rezorte
Ministerstva financií SR na rok 2006“ sa plnili nasledovné úlohy
• v rámci odbornej prípravy pre nových zamestnancov zúčastniť sa (podľa potreby) na školení
programu „ATON“ pod operačným systémom WINDOWS v termíne v priebehu roka 2006 bolo CR
SR v rámci celoslovenskej pracovnej porady, konanej v dňoch od 22. júna 2006 do 23. júna 2006
na CÚ Banská Bystrica zabezpečené pre referentov zabezpečujúcich oblasť HM colných úradov
a CKÚ jednodňové kondičné školenie programu ATON a v dňoch od 12. novembra 2006
do 13. novembra 2006 dvojdňové školenie programu ATON, na základe ktorého noví referenti
zabezpečujúci oblasť HM dostali platné osvedčenia, na základe ktorého môžu zodpovedne
vykonávať svoju činnosť,
• v stanovených termínoch k 15. máju 2006 a k 15. októbru 2006 boli zaslané na Ministerstvo financií
SR údajové dokumenty - spresnené skupiny sledovaných informácií z Krízového plánovania export dát z programu ATON za CS do rezortného krízového plánu Ministerstva financií SR,
• splnili sa úlohy uložené CS v odborných pokynoch, ktoré boli zaslané Ministerstvu financií SR
pod č. MF/030245/2005-115 zo dňa 22. decembra 2005, a ktoré boli postúpené aj CÚ
pod č. 2304/2006-1404 dňa 23. januára 2006. CR SR a CÚ oznamujú do 30 dní od vzniku alebo
zániku zamestnaneckého a služobného pomeru svojich zamestnancov túto zmenu na príslušnú
vojenskú územnú správu a zároveň sa aktuálne zasielajú zoznamy zamestnancov v služobnom
pomere spracované podľa prílohy č. 2 uvedenej v odborných pokynoch,
• v rámci usmernení a koordinácie plnenia úloh boli CR SR zorganizované 2 celoslovenské pracovné
porady referentov zabezpečujúcich oblasť HM v termínoch od 22. júna 2006 do 23. júna 2006
na CÚ Banská Bystrica a v dňoch od 13. novembra 2006 do 15. novembra 2006 v Školiacom
a rehabilitačnom stredisku CS Veľký Meder,
• pravidelne sa aktualizuje pri nástupoch a výstupoch zamestnancov CS jednotný informačný systém
(ďalej len „JIS“) program ATON, ktorý tvorí sledované informácie Krízového plánovania subjektu
HM CR SR a samostatných subjektov HM colných úradov a CKÚ,
• CR SR v oblasti HM zabezpečuje v rámci CS aktualizáciu dátových modelov programového
prostriedku ATON v súčinnosti so systémovým integrátorom udržiavania a využívania JIS, ktorým
je Ministerstvom hospodárstva SR vybraná spoločnosť COOPEX Soft, spol. s.r.o.,
• v rámci kontrol v oblasti HM boli vykonané tematické kontroly v oblasti plnenia úloh vyplývajúcich zo
„Zamerania činnosti v oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany v CS na rok 2006“ bod II. HM.
• na základe poverenia č. 62/2006 zo dňa 22. septembra 2006 za obdobie od 1. januára 2004
do 31. augusta 2006 na CÚ Bratislava v čase od 25. septembra 2006 do 6. októbra 2006, z ktorej
bol vypracovaný „Záznam o kontrole“, nakoľko v kontrolovanom subjekte nebolo zistené porušenie
všeobecne záväzných právnych predpisov, ani interných aktov riadenia vydaných na ich základe,
• na základe poverenia č. 65/2006 zo dňa 6. októbra 2006 za obdobie od 1. januára 2004
do 31. augusta 2006 na CÚ Žilina v čase od 12. októbra 2006 do 20. októbra 2006, z ktorej bol
vypracovaný „Záznam o kontrole“, nakoľko v kontrolovanom subjekte nebolo zistené porušenie
všeobecne záväzných právnych predpisov, ani interných aktov riadenia vydaných na ich základe.
7.6.2

Oblasť civilnej ochrany

Hlavnými úlohami CS v oblasti civilnej ochrany v roku 2006 boli
1.

Zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z Harmonogramu plnenia uznesenia vlády SR č. 1325
z 11. decembra 2002 k programu ďalšieho rozvoja ochrany obyvateľov SR proti chemickým zbraniam
do roku 2007 (ďalej len „uznesenie vlády SR č. 1325“) v termíne do 31. decembra 2006. Úloha splnená
listom zo dňa 14. decembra 2006 pod č. 49175/2006-1470 na Ministerstvo financií SR zaslaný „Odpočet
úloh k uzneseniu vlády č. 1325“, v ktorom boli vyhodnotené jednotlivé úlohy z uznesenia, hlavne
realizácia nákupu základného materiálu na uzavretie zasiahnutých objektov, na ktorý bolo
naplánovaných 250.000,- Sk. Tieto účelovo viazané finančné prostriedky boli využité v plnej sume
na účely, pre ktoré boli naplánované.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Podľa bodu 1 – v zmysle uvedenej úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 1325 bolo zároveň
vydané nariadenie GR CR SR č. 326/2006 „Zriadenie a materiálno-technické vybavenie špeciálnej
jednotky na plnenie úloh pri zabezpečovaní osobitných bezpečnostných opatrení“.
CR SR vypracovalo a zaslalo na Ministerstvo financií SR pod č. 14927/2006 -1201 zo dňa 3. marca
2006 stanovisko k rámcovým návrhom eventuálnych legislatívnych opatrení potrebných na realizáciu
úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 4/2006 zo dňa 1. januára 2006 a materiálu „Smernica
pre civilné núdzové plánovanie v SR“, resp. uvedením právneho predpisu, ktorý by bolo potrebné
novelizovať, a zároveň postúpená informácia príslušnému útvaru CR SR o prijatých postupoch zo strany
CS k úlohe č. 2.3.2 Akčného plánu plnenia úloh civilného núdzového plánovania - Rozvíjanie
dvojstranných a mnohostranných opatrení na uľahčenie prekračovania hraníc zachranárskym jednotkám
a expertom. Úloha bola zároveň vyhodnotená aj v II. polroku na základe žiadosti Ministerstva financií SR
a zaslaná na colný odbor Ministerstva financií SR pod č. 44303/2006-1470 dňa 9. novembra 2006.
V rámci vzdelávania v oblasti civilnej ochrany (ďalej len „CO“) zabezpečilo CR SR pre referentov
zabezpečujúcich oblasť CO v CS školenie – odbornú prípravu, ktorú vykonali inštruktori CO
z technického ústavu vzdelávania v Limbachu, v Školiacom a rehabilitačnom zariadení CS Veľký Meder
dňa 11. novembra 2006.
Na základe každoročnej inventarizácie bola v roku 2006 vykonaná inventarizácia materiálu CO so
stavom k 31. decembru 2006. Zápisnica z vykonanej inventarizácie pod č. 17739/2006-1470 bola
odovzdaná osobne v termíne Obvodnému úradu – odboru krízového riadenia Bratislava. Ostatné CÚ
vykonali inventarizáciu v termíne, ktoré uviedli príslušné obvodné úrady podľa sídla.
V oblasti kontrol v oblasti CO boli vykonané tematické kontroly v oblasti plnenia úloh vyplývajúcich
zo „Zamerania činnosti v oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany v CS na rok 2006“ bod III. Civilná
ochrana
• na základe poverenia č. 62/2006 zo dňa 22. septembra 2006 za obdobie od 1. januára 2004
do 31. augusta 2006 na CÚ Bratislava v čase od 25. septembra 2006 do 6. októbra 2006, z ktorej
bol vypracovaný „Záznam o kontrole“, nakoľko v kontrolovanom subjekte nebolo zistené porušenie
všeobecne záväzných právnych predpisov, ani interných aktov riadenia vydaných na ich základe,
• na základe poverenia č. 65/2006 zo dňa 6. októbra 2006 za obdobie od 1. januára 2004
do 31. augusta 2006 na CÚ Žilina v čase od 12. októbra 2006 do 20. októbra 2006, z ktorej bol
vypracovaný „Záznam o kontrole“, nakoľko v kontrolovanom subjekte nebolo zistené porušenie
všeobecne záväzných právnych predpisov, ani interných aktov riadenia vydaných na ich základe.
V dňoch od 27. septembra 2006 do 29. septembra 2006 sa na CR SR uskutočnilo stretnutie referentov
zabezpečujúcich oblasť CO z dôvodu interpretácie zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení
neskorších predpisov, na základe ktorého sa stanovila úloha vypracovať v roku 2007 nariadenie
v oblasti CO „Metodika a postup služobných úradov pri plnení úloh a opatrení v oblasti civilnej ochrany
v CS“.
Na základe doplnenia databázy v položke Zdroje rizík programu ATON, používaného na účely plnenia
úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie a na základe vypracovania plánovacej dokumentácie CO boli
v zmysle § 7 odsek 2 nariadenia vlády SR č. 166/1994 Z. z. ku kategorizácií územia SR v znení
neskorších predpisov písomnou formou požiadané všetky obvodné úrady – odbory krízového riadenia
CO, pod ktoré spadajú všetky objekty vo vlastníctve CS o zaslanie aktuálnych výpisov z analýzy územia,
pričom sa rozumie zaradenie územia do jednotlivých kategórii podľa územných obvodov okresných
úradov, kde územie sa zaraďuje do jednotlivých kategórií na základe zhodnotenia možnosti vzniku
mimoriadnych udalosti v dôsledku priemyselnej činnosti a negatívneho pôsobenia prírodných síl.
7.6.3

Oblasť odborného dozoru CS nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (ďalej len
„BOZP“) a ochranou pred požiarmi (ďalej len „OPP“)

Výkon a dôraz dozornej činnosti odborného dozoru CS nad BOZP a OPP (ďalej len „orgán dozoru CR
SR“) bol v roku 2006 zameraný na dodržiavanie predpisov na zaistenie BOZP, riadenie BOZP, pracovné
podmienky a faktory pracovného prostredia, dodržiavanie predpisov o poskytovaní osobných ochranných
pracovných prostriedkov (ďalej len „OOPP“), bezpečnosti prevádzkových objektov a budov CS a kontrolu
vyhradených technických zariadení a hlavne na zavádzanie jednotného systému riadenia BOZP pri výkone
štátnej služby a pri práci, aplikáciu novej legislatívy v oblasti BOZP na podmienky CS, zintenzívnenie kontrol
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plnenia povinnosti v oblasti BOZP pri výkone štátnej služby a pri práci, na prevenciu a uplatňovanie všetkých
dostupných opatrení na minimalizáciu nebezpečenstiev a ohrození vyplývajúcich z pracovného procesu.
V oblasti OPP sa dozorná činnosť zamerala na celkové organizačné a technické zabezpečenie
v pôsobnosti jednotlivých služobných úradov.
•
vykonanie tematickej kontroly zabezpečenia plnenia úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a pri výkone služby, kontroly vyhradených technických zariadení v zmysle vyhlášky č. 718/2002
Z. z. a celkového organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi boli vykonané
na CÚ Banská Bystrica, CÚ Košice, CÚ Žilina, CÚ Trenčín, CÚ Prešov, CÚ Trnava, CÚ Nitra, ŠaRS
Veľký Meder , ŠaRS Donovaly a ŠaRS Patince,
•
v rámci poradenskej a metodickej činnosti boli zorganizované celoslovenské porady, školenia a kurzy,
a to
1. pracovná porada technikov BOZP a PO v Tatranskej Lomnici,
2. interpretácia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, pre technikov BOZP v ŠaRS Patince,
3. aktualizačný kurz pre technikov BOZP na CÚ Žilina,
4. školenie bezpečnostných technikov CR SER, CÚ a CKÚ - I. pomoc chemické látky a práca vo
výškach,
•
v oblasti odborného poradenstva v oblasti zameranej na technickú oblasť pri schvaľovaní technických
dokumentácii bolo dozorným orgánom CS vykonaných niekoľko posúdení projektových dokumentácii,
a to
1. vyjadrenie k projektovej dokumentácii požiarnej bezpečnosti – Rekonštrukcia ŠaRS Donovaly,
2. vyjadrenie k projektovej dokumentácii požiarnej bezpečnosti – Colný sklad na Kopčianskej ulici
v Bratislave – rekonštrukcia skladu,
3. stanovenie požiarnej vody – Kasárne kpt. Jaroša na Kukučínovej ulici v Košiciach,
4. vyjadrenie k projektovej dokumentácii požiarnej bezpečnosti – PCÚ Zborov – rekonštrukcia,
5. vyjadrenie k projektovej dokumentácii požiarnej bezpečnosti – Hala podrobných kontrol CHP Ubľa,
6. vyjadrenie k projektovej dokumentácii požiarnej bezpečnosti – Rekonštrukcia CHP Vyšné Nemecké,
7. kontrola na žiadosť Odboru ekonomiky a logistiky – Výstrojný sklad Senec,
8. vyjadrenie k projektovej dokumentácii požiarnej bezpečnosti – Betónové garáže SCÚ Stráže,
9. vyjadrenie k projektovej dokumentácii požiarnej bezpečnosti – Rekonštrukcia CÚ Košice,
10. vyjadrenie k projektovej dokumentácii požiarnej bezpečnosti – Zabezpečenie registratúrneho
strediska CÚ Bratislava, vypracovanie kompletnej dokumentácie z ochrany pred požiarmi pre colné
laboratórium,
12. posúdenie výberu dodávateľa na plastové prepravky,
•
v oblasti metodickej činnosti a tvorby interných aktov riadenia boli vydané tieto nariadenia GR CR SR
1. Zmena nariadenia GR CR SR č. 192/2004 „Požiarny štatút CR SR“ ,
2. Nariadenie GR CR SR č. 320/2006 „Postup služobných úradov v prípade vzniku pracovného alebo
služobného úrazu, iného úrazu, choroby z povolania, nebezpečnej udalosti a závažnej priemyselnej
havárie v podmienkach CS“,
3. Návrh nariadenia GR CR SR „Zásady bezpečnej práce a pri odoberaní vzoriek nebezpečných
chemických látok a prípravkov vo forme kvapalín v podmienkach CS“,
4. Nariadenie GR CR SR č. 373/2006 „Zásady poskytovania osobných ochranných pracovných
prostriedkov, umývacích a dezinfekčných prostriedkov v podmienkach CS“, a pripravený návrh
nariadenia GR CR SR „Zásady bezpečnej práce so zobrazovacími jednotkami“,
•
odborným dozorom CS boli vykonané školenia, informácie, usmernenia v oblasti BOZP a OPP,
•
v oblasti úrazovosti nedošlo k žiadnym smrteľným, ťažkým a ani hromadným pracovným úrazom.
Celkovo bolo v CS zaznamenaných 25 registrovaných úrazov, z toho 1 závažný pracovný úraz.
7.6.4

Osobné údaje

Ochrana osobných údajov v rámci CS bola riešená najprv Bezpečnostným výborom pre riešenie otázok
vyskytujúcich sa v oblasti bezpečnosti CS. Z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry CR SR a vytvorenia oddelenia
bezpečnosti, tieto úlohy na úseku ochrany osobných údajov zabezpečuje oddelenie bezpečnosti odboru kontroly,
inšpekcie a bezpečnosti. Vedúca oddelenia bezpečnosti odboru kontroly, inšpekcie a bezpečnosti je
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k 1. februáru 2007 zodpovednou osobou poverenou výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov v CS
a v tej súvislosti nahlásenou na Úrad na ochranu osobných údajov SR.
V tejto oblasti v roku 2006 v rámci programu „Zvýšenie bezpečnosti CS vo vybraných oblastiach“ boli
realizované dve etapy projektu „Ochrana osobných údajov“ so spoločnosťou LYNX, spol. s.r.o. Na základe
výsledkov analýzy ochrany osobných údajov v CS v rámci uvedených projektov, ako aj na základe
bezpečnostných projektov oddelenie bezpečnosti odboru kontroly, inšpekcie a bezpečnosti vydalo tieto interné
predpisy
•
nariadenie GR CR SR č. 293/2006 „Smernica o ochrane osobných údajov“,
•
nariadenie GR CR SR č. 325/2006 „Zmena nariadenia GR CR SR č. 293/2006 „Smernica o ochrane
osobných údajov““,
a zároveň boli vykonané školenia pre riaditeľov odborov CR SR, vedúcich samostatných oddelení CR
SR, riaditeľov CÚ a CKÚ, ako aj iných colníkov a civilných zamestnancov za účelom ich poverenia výkonom
dohľadu nad ochranou osobných údajov v ich príslušnej pôsobnosti, taktiež boli vypracované formuláre
na evidenciu a aktualizáciu údajov informačných systémov v CS v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
7.6.5

Oblasť ochrany utajovaných skutočností

Oblasť ochrany utajovaných skutočností v CS bola v CS takisto pokrytá programom „Zvýšenie
bezpečnosti CS vo vybraných oblastiach“ v rámci dvoch etáp projektu, na základe ktorých bola vykonaná analýza
ochrany utajovaných skutočností v CS a vypracované návrhy bezpečnostnej dokumentácie pre chránené
priestory CS za účelom zabezpečenia fyzickej a objektovej bezpečnosti.
V oblasti ochrany utajovaných skutočností boli v roku 2006 vydané nasledovné interné predpisy
•
•

nariadenie GR CR SR č. 293/2006 „Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti CS“,
nariadenie GR CR SR č. 295/2006 „Zoznam funkcií v CS, pri ktorých výkone sa môžu
oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami“.

Zároveň však v roku 2007 bolo vydané nariadenie GR CR SR č. 9/2007 „Smernica o ochrane
utajovaných skutočností“, ako aj „Koncepcia ochrany utajovaných skutočností CS“ a taktiež sú pripravené návrhy
interných predpisov CS o administratívnej a personálnej bezpečnosti ako aj čiastková bezpečnostná politika
pre fyzickú a objektovú bezpečnosť.
V roku 2006 bola vykonaná v CS kontrola Národným bezpečnostným úradom. V nadväznosti
na kontrolné zistenia boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a zistené nedostatky
odstránené.
7.6.6

Ostatné oblasti bezpečnosti

•

V oblasti bezpečnosti bola CR SR
vydaná Čiastková bezpečnostná politika CS pre informačné a komunikačné technológie ako Informácia
GR CR SR č. 286/2006,
pokračovanie v realizácii programu „Zvýšenie bezpečnosti CS vo vybraných oblastiach“ projekty
1. Projekt zvýšenia úrovne sieťovej bezpečnosti v prostredí CS,
2. Plánovanie kontinuity činností IS/ICT CS – II. etapa,
3. Vypracovanie základnej riadiacej dokumentácie pre oblasť IS/ICT CS.

7.7

Oblasť kontroly

•

Východiskom kontrolnej činnosti CS v roku 2006, bolo v prvom rade plnenie úloh určených „Zameraním
hlavných kontrolných úloh CR SR na 1. a 2. polrok 2006“ (ďalej len „plán kontrolných úloh CR SR“) prijatých CR
SR a plánmi kontrolnej činnosti spracovanými CÚ a CKÚ.
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Kontrolné akcie boli vykonávané v súlade so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 10/1996 Z. z.“), zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. (ďalej len „zákon
č. 502/2001 Z. z.“) a nariadením GR CR SR č. 112/2005 „O organizovaní a vykonávaní vnútornej kontroly v CS“
(ďalej len „nariadenie GR CR SR č. 112/2005“).
7.7.1

Vonkajšie kontroly

V roku 2006 boli na CR SR vykonané nadriadenými orgánmi celkove 4 kontrolné akcie. Kontrolné akcie
z hľadiska nadnárodnej úrovne vykonali úradníci Generálneho riaditeľstva pre rozpočet, Generálneho riaditeľstva
pre dane a colnú úniu a Európskeho dvora audítorov. Kontroly boli zamerané na správu a kontrolu vonkajších
tranzitných systémov ES a vedenie účtu „B“ alebo osobitného účtu a na oblasť účtovných systémov, ktoré sa
používajú na zaznamenávanie a zhromažďovanie stanovených nárokov, oblasť samostatných účtov, ktoré
členský štát vedie podľa článku 6 ods. 3 písm. b) nariadenia Rady č. 1150/2000, hodnotenie efektívnosti
systémov kontroly CS a najmä systémov, ktoré zabezpečujú úplnosť výberu dovozného cla, preskúmanie
opatrení v rámci vnútorného auditu. Z hľadiska národnej úrovne boli kontroly vykonané Ministerstvom financií SR,
Správou finančnej kontroly SR a Národným bezpečnostným úradom SR. Kontroly boli zamerané na dodržiavanie
zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, včasnosť a správnosť výberu a odvodu tradičných vlastných zdrojov EÚ a hospodárenie
s prostriedkami predvstupového programu PHARE a hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie
s majetkom štátu v zmysle ustanovení zákona č. 278/1993 Z. z.
7.7.2

Tematické kontroly a následné finančné kontroly

Podľa plánu kontrolných úloh CR SR malo naplánovaných celkovo 79 kontrol. Podľa evidenčnej knihy
„Poverenie na vykonanie kontroly“ bolo CR SR vydaných 107 poverení na vykonanie kontroly (ďalej len
„poverenie“). Podľa predložených správ o výsledkoch kontrol, protokolov a záznamov o kontrolách bolo v roku
2006 v súlade s plánom kontrolných úloh CR SR a nad rámec plánu kontrolných úloh CR SR vykonaných celkovo
109 kontrol (2 kontroly boli začaté v roku 2005 a ukončené v roku 2006), z uvedeného počtu 109 kontrol bolo
vykonaných 1 komplexná kontrola, 93 tematických kontrol a 16 následných finančných kontrol. Z celkového počtu
109 kontrol bolo nad rámec plánu kontrolných úloh CR SR vykonaných15 kontrol. Z celkového počtu 15 kontrol
vykonaných nad rámec plánu kontrolných úloh CR SR bolo 11 následných finančných kontrol vykonaných CR SR
a 4 tematické kontroly boli vykonané CR SR v spolupráci s CÚ.
Kontrolnou akciou značného rozsahu uskutočnenou CR SR v spolupráci s CÚ bola tematická kontrola
na dodržiavanie postupov pri prepúšťaní poľnohospodárskych výrobkov, ktoré podliehajú vývozným náhradám,
do colného režimu vývoz v rámci SPP v podmienkach CS a dodržiavanie postupov pri prepúšťaní
poľnohospodárskych výrobkov, vybraných PpKN kapitol č. 07 a 08 colného sadzobníka do colného režimu voľný
obeh v rámci SPP v podmienkach CS.
V oblasti následných finančných kontrol bola CR SR uskutočnená celoplošná kontrolná akcia na CÚ
zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami ŠR pridelenými na nákup tovarov a služieb –
hospodárnosť a efektívnosť. Osobitná pozornosť bola venovaná finančnej kontrole prostriedkov použitých
v oblasti verejného obstarávania na základe úlohy B. 1 uznesenia vlády SR č. 843 z roku 2004.
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Organizačný
útvar, ktorý
kontrolu
vykonal
OKIB

Celkový počet
Tematické
kontroly

Záznamy
Správy
Záznamy
z následných
z následných
z tematických
finančných
finančných
kontrol
kontrol
kontrol

Protokoly
z tematických
kontrol

Následné
finančné
kontroly

47

11

29

9

18

2

Sekretariát GR

0

0

0

0

0

0

Kancelária GR

1

0

0

0

1

0

Oddelenie VO

0

0

0

0

0

0

OCD

19

0

6

0

13

0

OSD

1

0

1

0

0

0

Právny odbor

0

0

0

0

0

0

OCT

19

0

8

0

11

0

OAR

0

0

0

0

0

0

OEaL

2

5

1

2

1

3

OPM

2

0

2

0

0

0

CL

0

0

0

0

0

0

CKÚ

2

0

0

0

2

0

93

16

47

11

46

5

SPOLU

Druhy kontrol

15%
TK
NFK

85%
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Počet protokolov, správ a záznamov

5%

protokolov z TK

43%

správ z NFK

42%

záznamov z TK
záznamov z NFK

10%

7.7.3

Operatívne kontroly

Operatívna kontrolná činnosť bola zameraná na okamžité zistenie skutočného stavu a jeho porovnanie
s požadovaným stavom. Výsledky operatívnych kontrol boli zaznamenávané v knihách kontrol kontrolovaných
subjektov, a v prípade zistenia závažných nedostatkov boli spracované kontrolné zistenia vo forme protokolov
o vykonanej kontrole. V roku 2006 bolo vykonaných 203 operatívnych kontrol, z toho CR SR 168. Povinnosť
odstrániť zistené nedostatky, prijať operatívne opatrenia boli pri vykonaných kontrolách zapisované kontrolným
orgánom priamo na mieste u kontrolovaného subjektu do knihy kontrol, v prípade spísania protokolu o vykonaj
kontrole, do zápisnice o prerokovaní protokolu o vykonanej kontrole. V týchto kontrolných dokumentoch bol
zároveň uvedený aj nadriadený zodpovedný za odstránenie zistených nedostatkov, ako aj spôsob a lehota,
v ktorej sa ukladá povinnosť predložiť informatívnu správu o odstránení a splnení prijatých opatrení kontrolnému
orgánu.
Operatívne kontroly vykonané

CÚ
Banská Bystrica
Bratislava
Čierna n Tisou
Košice
Nitra
Prešov
Trenčín
Trnava
Žilina
CKÚ
SPOLU

RCÚ/NRCÚ,
RCKÚ/NRCKÚ

CR SR
17
15
33
26
35
10
13
38
14
2
203

49
4
12
16
25
32
29
113
30
14
324
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OVK CÚ
82
49
59
272
229
60
88
180
71
31
1121

ostatní
vedúci
zamestnanci
87
78
440
127
30
81
84
313
77
11
1328

spolu
235
146
544
441
319
183
214
644
192
58
2976
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Uplatnenie právnej zodpovednosti za zistené nedostatky podľa zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe
colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
§ 49 písm. a) zákona č. 200/1998 Z. z. – písomné pokarhanie
§ 49 písm. b) zákona č. 200/1998 Z. z. – zníženie služobného platu
§ 49 písm. c) zákona č. 200/1998 Z. z. - zníženia hodnosti o jeden stupeň na jeden rok podľa
§ 49 písm. d) zákona č. 200/1998 Z. z. – zákaz činnosti
§ 50 zákona č. 200/1998 Z. z. – udelenie výčitky
Celkový počet disciplinárnych opatrení a výčitiek podľa zákona č. 200/1998 Z. z.
prepustení zo disciplinárne disciplinárne disciplinárne disciplinárne udelené
opatrenia - § opatrenia - § výčitky - § 50
opatrenia - §
Colníci služobného opatrenia - §
zákona
49 písm. d)
49 písm. c)
49 písm. a)
49 písm. b)
pomeru - §
zákona
zákona
zákona
183 písm. e)
a f)
SPOLU
4
55
67
3
5
269
7.7.4

Sťažnosti a petície občanov

CS prijala a zaevidovala prostredníctvom CR SR, CÚ a CKÚ za obdobie od 1. januára 2006
do 31. decembra 2006 spolu 240 sťažností (z toho 34 anonymných a 19 opakovaných). CR SR zaslalo
na vybavenie príslušným colným úradom 16 sťažností (z toho 8 anonymných). CÚ zaslali na základe vecnej
príslušnosti CR SR 7 sťažností (z toho 3 anonymné) a inému orgánu verejnej správy 4 sťažnosti. Odložených,
resp. vzatých späť bolo 12 sťažností (z toho 1 opakovaná). Po preskúmaní boli 4 sťažnosti posúdené ako iné
podanie, nakoľko nespĺňali náležitosti sťažnosti podľa § 3 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
Celkovo bolo prešetrených a vybavených v sledovanom období roku 2006 spolu 179 sťažností.
Z uvedeného počtu bolo 47 sťažností (z toho 1 anonymná a 6 opakovaných) kvalifikovaných ako opodstatnené
a 125 sťažností (z toho 18 anonymných a 10 opakovaných) bolo kvalifikovaných ako neopodstatnené.
Po prešetrení 7 sťažností (z toho 2 anonymných a 1 opakovanej) nebolo preukázané opodstatnenie resp.
neopodstatnenie uvedených námietok a sťažovateľovi to bolo oznámené podľa § 19 zákona č. 152/1998 Z. z.
V štádiu prešetrovania bolo ku dňu 31. decembra 2006 spolu 18 sťažností (z toho 2 anonymné a 1 opakovaná).
V roku 2006 nebola prijatá žiadna petícia.
Sťažnosti a petície za obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006
CS
SŤAŽNOSTI A PETÍCIE
Celkom
Anonymné
Opakované
Zaevidovaných a prijatých
240*
34
19
Z toho postúpených z CR SR na vybavenie CÚ
16
8
Z toho postúpených z CÚ na vybavenie CR SR
7
3
Z toho postúpených na vybavenie iným orgánom
4
Vybavené (prešetrovaním)
179
21
17
Z toho opodstatnené
47
1
6
Z toho neopodstatnené
125
18
10
Z toho nepreukázané opodstatnenie resp.
7
2
1
neopodstatnenie (tvrdenie proti tvrdeniu)
§19 ods. 1 zákona č. 152/1998 Z. z.
Neprešetrované (odložené, vzaté späť, atď.)
12
1
V štádiu prešetrovania
18
2
1
* v celkovom počte sa nachádzajú 4 sťažnosti, ktoré boli v priebehu prešetrovania posúdené ako iné podania, nakoľko
nespĺňali náležitosti sťažnosti podľa § 3 zákona č. 152/1998 Z. z.
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7.7.5

Kontroly vykonávané CÚ a CKÚ

Kontrolná činnosť jednotlivých CÚ vychádzala z plánov kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2006. Plány
obsahovali zamerania kontrol, ktoré vychádzali z kontrolných zistení v predchádzajúcom období, v ktorých boli
zistené nedostatky, a existoval reálny predpoklad ich opätovného výskytu v činnosti CS. Ďalšou skupinou boli
kontroly v oblasti správy SPD a elektronického colného konania. Osobitnou skupinou boli kontroly vykonávané
CKÚ v oblasti uzatvárania pátracích a operatívnych spisov, používania informačno-technických prostriedkov.
Samostatnú skupinu tvorili následné finančné kontroly, ktoré boli zamerané na dodržiavanie hospodárnosti
a efektívnosti.
Vonkajšie kontroly na CÚ a CKÚ boli vykonané Najvyšším kontrolným úradom SR, Správou finančnej
kontroly SR, Sociálnou poisťovňou, Daňovými úradmi a SLOVES-om.
CÚ a CKÚ - celkom
Celkový počet
Tematické Následné Tematické
kontroly finančné kontroly
vykonané kontroly vykonané
podľa
vykonané
mimo
plánu
podľa
plánu
plánu

OVK
Ostatní
SPOLU

116
59
175

36
2
38

6
6
12

Následné
finančné
kontroly
vykonané
mimo
plánu

Protokoly z
Správy z
tematických následných
kontrol
finančných
kontrol

15
0
15

61
22
83

24
0
24

Záznamy z Záznamy z
tematickýc následných
h kontrol finančných
kontrol

39
45
84

14
2
16

Druhy kontrol

6%
5%
16%

TK podľa plánu
NFK podľa plánu
TK mimo plánu
NFK mimo plánu

73%

7.8 Činnosť Inšpekcie GR CR SR (ďalej len „IGR CR SR“)
IGR CR SR sa v priebehu sledovaného obdobia pretransformoval zmenou Organizačného poriadku CR
SR účinného k 15. júlu 2006 do Odboru kontroly, inšpekcie a bezpečnosti CR SR, kde má v súčasnom období
postavenie oddelenia a vykonáva ucelenú činnosť v oblasti boja proti korupcii v CS formou operatívno-pátracej
činnosti a úkonmi poverených policajtov v trestnom konaní v rozsahu skráteného vyšetrovania.
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7.8.1

Oblasť skráteného vyšetrovania na IGR CR SR

Pôsobnosť poverených policajtov IGR CR SR v roku 2006 bola v počte 7 colníkov, ktorí pracujú
v štyroch skupinách, ktoré sú členené podľa jednotlivých regiónov na pracovisko Juh – Bratislava (2), Západ –
Trenčín (1), Stred – Zvolen (2) a Východ – Košice (2).
Obsahová náplň činností policajtov IGR CR SR spočíva predovšetkým v plnení úloh v trestnom konaní
v predprípravnom a prípravnom konaní, t. z. preverovanie a vyšetrovanie oznámení fyzických a právnických osôb
o podozrení zo spáchania trestného činu, pričom pri zisťovaní ich páchateľov a dokumentovaní okolností
trestného činu využívajú oprávnenia vyplývajúce z ustanovení Trestného poriadku o vyšetrovaní a dokazovaní.
Takými sú najmä vykonávanie procesných úkonov a dôkazných prostriedkov, z ktorých možno spomenúť najmä
zadržanie podozrivého, začatie trestného stíhania, vznesenie obvinenia, výsluch obvineného, výsluch svedkov,
znalcov, previerka výpovede na mieste, rekonštrukcia, obhliadka miesta činu, použitie informačno-technických
prostriedkov a prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a iné.
IGR CR SR zabezpečuje v zmysle Organizačného poriadku CR SR spoluprácu CR SR s PPZ SR
v oblasti udržiavania a doplňovania informácií v Evidenčno-štatistickom systéme kriminality a v pravidelných
mesačných intervaloch pripravuje vyhodnotenie stavu kriminality v pôsobnosti CS a spôsob trestnoprocesného
vybavenia jednotlivých preverovaných oznámení v súhrne, vrátane doplňovania údajov o páchateľoch trestných
činov.
Prehľad preverovaných trestných činov v roku 2006
Pracoviská policajtov IGR CR SR
Počet prijatých oznámení
Počet evidovaných trestných spisov
Počet prípadov v 30 dňovej lehote pre rozhodnutie po
prijatí trestného oznámenia
Počet začatých trestných stíhaní
Počet vznesených obvinení
Počet návrhov na podanie obžaloby
Počet postúpených vecí na vybavenie iným OČTK
Počet ukončených spisov uznesením
Počet prípadov trestných činov podľa § 158 Trestného
zákona /resp. podľa § 326 Trestného zákona/
Počet prípadov trestných činov podia § 159 Trestného
zákona /resp. podľa § 327 Trestného zákona/
Iné trestné činy ( aj súbehy)
Prenos z roku 2005 / z toho vybavených v roku 2006
Počet riešených vyšetrovacích spisov spolu (rok 2005 a
2006)

Juh
4
4

Západ
4
4

Stred
8
8

Východ
11
11

Spolu
27
27

0

0

0

0

0

0
0
0
3
1

1
0
0
3
1

2
0
0
0
6

3
9
2
4
3

6
9
2
10
11

3

5

7

7

22

0

0

1

3

4

2

3

0

1

6

2/2

6/5

10/9

4/4

22/20

6

10

18

15
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7.8.2 Oblasť operatívnych činností na IGR CR SR
Obsahová náplň činností colníkov IGR CR SR v oblasti operatívnych činností je v období roku 2006
premietnutá predovšetkým vo vykonávaní kontrolnej činnosti na základe postúpených podaní a sťažností
fyzických a právnických osôb, podnetov na preskúmanie skutkového stavu od iných organizačných útvarov CS
ako aj na základe vlastnej vyhľadávacej činnosti. Kontroly boli vykonávané na celom území SR formou
operatívnych kontrol a prešetrovaním podnetov, sťažností a oznámení. Úlohy operatívno-pátracej činnosti
na úseku boja proti korupcii a odhaľovaní protiprávneho konania colníkov a zamestnancov CS boli vykonávané
v úzkej súčinnosti so špecializovanými útvarmi PZ SR využívaním zákonných prostriedkov so súhlasom
príslušného sudcu.
Colníci IGR CR SR, ktorí vykonávajú operatívne činnosti s celoslovenskou pôsobnosťou sú zaradení na
výkon štátnej služby podľa územných regiónov na nasledovné pracoviská s počtom colníkov
pracovisko operatívnych činností Západ - Bratislava ( 2 colníci),
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pracovisko operatívnych činností Sever – Dolný Kubín (2 colníci),
pracovisko operatívnych činností Stred – Zvolen (2 colníci),
pracovisko operatívnych činností Juh – Štúrovo (2 colníci) ,
pracovisko operatívnych činností Východ – Košice (3 colníci).
Prehľad činností colníkov IGR CR SR podľa jednotlivých pracovísk operatívnych činností v roku 2006
Druh činnosti / počet

Pracovisk
o Západ BA

Pracovisk
o Sever DK

Pracovisk
o Stred –
ZV

Pracovisk
o Juh –
Štúr.

Pracovisko
Východ- KE

13

1

1

0

9

24

1
12

0
1

0
1

0
0

0
9

1
23

7

9

10

1

9

36

2

2

9

8

4

25

5

4

5

8

9

31

17

12

5

11

16

61

24

4

5

14

8

55

14
1

3
1

3
1

11
2

8
0

39
5

9

0

1

1

0

11

18

3

3

6

8

38

Podania kvalifikované ako
sťažnosť v zmysle zákona
č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach
z toho opodstatnené
z toho neopodstatnené
Podania kvalifikované inak, ako
sťažnosť v zmysle zákona
č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach
Podnety na prešetrenie
protiprávneho konania od iných
útvarov CS a orgánov verejnej
správy
Vlastná vyhľadávacia činnosť
Ďalšia činnosť súvisiaca s plnením
úloh podľa Organizačného
poriadku CR SR
Trestné oznámenie orgánom
činným v trestnom konaní –
podozrenie zo spáchania
trestného činu
oznámenia na colníkov
oznámenia na civilné osoby
oznámenia na neznámeho
páchateľa
Zistené porušenia služobnej
disciplíny

Σ

7.9 Oblasť spotrebných daní
7.9.1

Registrované subjekty

Počet registrovaných a evidovaných daňových subjektov podľa typu daňového subjektu a podľa druhu
dane – stav v porovnaní roku 2006 s rokom 2005 (stavy sú uvedené vždy k 31. decembru daného roku).
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Typ daňového
subjektu
Prevádzkovateľ
daňového
skladu
Prevádzkovateľ
daňového
skladu pre
zahraničných
zástupcov
Prevádzkovateľ
liehovarníckeho
závodu
Prevádzkovateľ
podniku na
výrobu,
spracovanie
alebo
skladovanie
zemného plynu
Daňový sklad
Malý
samostatný
pivovar
Užívateľský
podnik
Neregistrovaný
oprávnený
príjemca
(Oprávnený
príjemca –
príležitostný)
Oprávnený
príjemca
(Oprávnený
príjemca opakovaný)
Odberateľ
tovaru z iného
členského štátu
na
podnikateľské
účely
Odosielateľ
tovaru do iného
členského štátu
na
podnikateľské
účely
Odosielateľ
tovaru do iného
členského štátu

Minerálny
olej
2006 2005

Lieh
2006

Tabakové
výrobky
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
Pivo

Víno

SPOLU
2006

2005

16

17

40

40

11

13

14

15

10

9

91

94

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

0

0

128

124

0

0

0

0

0

0

128

124

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

6

4

29

30

49

50

23

24

18

22

16

15

135

141

0

0

0

0

9

8

0

0

0

0

9

8

4548

4480

130

131

0

0

0

0

0

0

4678

4611

6

73

12

0

4

0

9

0

2

0

33

73

65

53

77

77

37

33

148

128

15

15

342

306

70

54

50

37

31

23

77

37

1

0

229

151

21

13

13

5

18

11

9

4

3

1

64

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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v zásielkovom
obchode
Prepravca
2
Daňový
0
splnomocnenec
Dovozca
spotrebiteľskéh
0
o balenia
Zahraničný
dodávateľ pri
1
zásielkovom
obchode
Tlačiareň
kolkových
0
známok
Obchodník
100
s minerálnym
olejom
Predajca
spotrebiteľskéh
0
o balenia liehu
SPOLU
4 864

2

6

5

0

0

0

0

0

0

8

7

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

27

20

0

0

0

0

5

5

32

25

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

4

4

0

0

0

0

4

4

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

21 233

0

0

0

0

0

0

0

21 233

0

4 728

21 771

495

134

113

276

207

57

50

27 102

5 593

V priebehu roku 2006 sa zvýšil počet registrovaných a evidovaných daňových subjektov na SPD spolu
o 21 509. Zvýšil sa počet užívateľských podnikov na spotrebnú daň z minerálneho oleja o 68, odberateľov tovaru
z iného členského štátu na podnikateľské účely na spotrebnú daň z minerálneho oleja o 16, na spotrebnú daň
z liehu o 13 a na spotrebnú daň z vína o 40, oprávnených príjemcov opakovaných na daň na spotrebnú daň
z vína o 20 a na spotrebnú daň z minerálneho oleja o 12, naopak znížil sa počet oprávnených príjemcov
príležitostných na spotrebnú daň z minerálneho oleja o 67.
V roku 2006 bolo na základe zmeny zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene
a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov zaevidovaných 21 233 predajcov spotrebiteľského balenia liehu a zároveň bolo na základe
zmeny zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
zaevidovaných 100 obchodníkov s minerálnym olejom.
Najviac sa zvýšil počet daňových subjektov registrovaných a evidovaných na spotrebnú daň z liehu
a minerálneho oleja. Najmenej došlo k zmene počtu daňových subjektov registrovaných a evidovaných
na spotrebnú daň z tabakových výrobkov.
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7.9.2

Prehľad prijatých zábezpek podľa jednotlivých CÚ

Prehľad platných bankových záruk prijatých jednotlivými CÚ v roku 2006 a výška prijatých finančných
prostriedkov na účet jednotlivých CÚ v roku 2006.
v Sk
Počet platných
Zložené finančné prostriedky na účet CÚ
CÚ
bankových záruk
Banská Bystrica
5
26 996 744,00
Bratislava

49

403 504 479,62

Čierna nad Tisou

2

5 992 286,00

Košice

5

4 707 210,70

Nitra

15

11 912 791,50

Prešov

10

3 580 230,00

Trenčín

11

35 503 201,00

Trnava

7

67 818 141,00

Žilina

3

27 216 125,40

107

587 231 209,22

SPOLU
7.9.3

Oblasť daňových kontrol za obdobie roku 2006
Počet ukončených
daňových kontrol
614

Počet začatých
daňových kontrol
635

Počet daňových
kontrol
2 378

Bratislava

767

761

2 081

Čierna nad Tisou

149

225

374

Košice

218

297

391

Nitra

660

765

1 425

Prešov

452

420

872

Trenčín

972

823

1 795

Trnava

420

464

958

Žilina

584

558

1 142

4 836

4 948

11 416

CÚ
Banská Bystrica

SPOLU

7.9.4
-

Oblasť výkonu stáleho daňového dozoru

Oblasť výkonu stáleho daňového dozoru bola v roku 2006 zameraná na
zefektívnenie výkonu stáleho daňového dozoru na základe vykonaného monitoringu,
analýza monitoringu výkonu stáleho daňového dozoru,
vypracovanie návrhov a postupov na zlepšenie výkonu daňového dozoru na základe vykonanej analýzy,
účasť colníkov oddelenia daňového dozoru a daňovej kontroly na inventarizáciách k 30. septembru
2006,
skvalitnenie výkonu daňových kontrol formou spoluúčasti colníkov oddelenia daňového dozoru
a daňovej kontroly na výkone daňových kontrol správcami dane.

Povinnosť nepretržitého výkonu daňového dozoru pri nakladaní s liehom v režime pozastavenia dane,
alebo v užívateľských podnikoch, ktoré lieh regenerujú, je ako povinnosť správcu dane zakotvená v zákone
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č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní
liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 105/2004 Z. z.“).
CÚ je povinný zabezpečiť nepretržitú prítomnosť zamestnanca CÚ v daňovom sklade a v užívateľskom podniku,
ktorý lieh regeneruje. Nepretržitá prítomnosť správcu dane zodpovedne a predovšetkým fundovane
vykonávajúceho daňový dozor ako systémové opatrenie daňovým únikom jednoznačne zamedzuje.
Pod daňovým dozorom sa na účely zákona č. 105/2004 Z. z. rozumie vykonávanie takých opatrení,
ktoré majú zabrániť tomu, aby lieh unikol zdaneniu v ktoromkoľvek stupni od výroby cez distribúciu (pohyb,
preprava) až ku konečnej spotrebe. Výkonom nepretržitého dozoru sa v súčinnosti s inými ustanoveniami zákona
(povinnosť vedenie evidencií, vyhotovovania sprievodného dokumentu, a pod.) umožňuje sledovať pohyb liehu
od jeho výroby alebo prepravenia na daňové územie až po jeho konečné užitie, čím sa vylúči náročné dodatočné
zisťovanie pôvodu liehu a jeho zdanenia. Nepretržitý výkon daňového dozoru súčasne pôsobí aj preventívne,
preto znižuje riziko daňových únikov na minimum.
Výkon daňového dozoru v daňových skladoch liehu, zabezpečený nepretržitou prítomnosťou správcu
dane, zabraňuje nelegálnej výrobe liehu a spracovaniu a preprave nelegálne vyrobeného liehu. Činnosť
daňových subjektov je prehľadná, daňové subjekty sú prinútené dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy
a sú nútené k zodpovednejšiemu vedeniu záznamov a predpísaných evidencií. Výrobné zariadenia sú pod
neustálym dozorom správcu dane a priložené uzávery nie je možné bez vedomia správcu dane dodatočne
upravovať. Stála prítomnosť správcu dane v užívateľských podnikoch, ktoré lieh regenerujú zabezpečuje aj
kontrolu používania liehu na daný účel a podľa stanovených noriem spotreby, čím sa zamedzuje nelegálnemu
získavaniu liehu.
Nepretržitá prítomnosť správcu dane v daňovom sklade najmä pri príjme a výdaji liehu zabezpečuje
úplnú kontrolu nad pohybom liehu, zabezpečuje verifikáciu sprievodných dokumentov podľa skutočného
množstva prijatého liehu. Možnosť odoberania vzoriek liehu z liehovej zásielky zabráni nesprávnemu
deklarovaniu, resp. zámene liehovej zásielky. Rovnako nemôže dôjsť k vyskladneniu osobitne denaturovaného
liehu pre odberateľa, ktorý nepredložil odberný poukaz, čím je zabránené zneužitie osobitne denaturovaného
liehu oslobodeného od dane na iné ako zákonom vymedzené použitie. Trvale prítomný zamestnanec správcu
dane je teda povinný sústavne sledovať držbu a každý pohyb liehu v daňovom sklade a v užívateľskom podniku,
ktorý lieh regeneruje.
7.9.5

Oblasť činnosti oddelenia ELO

Od 1. júla 2005 nadobudlo platnosť nariadenie Rady č. 2073/2004 o správnej spolupráci v oblasti SPD
(ďalej len „nariadenie“), ktoré stanovuje pravidlá a postupy, ktoré umožňujú príslušným orgánom členských štátov
EÚ, aby spolupracovali a vymieňali si akékoľvek informácie, ktoré im môžu pomôcť pri správnom vymeriavaní
SPD. Ústredným kontaktným úradom zodpovedným za medzinárodnú spoluprácu v oblasti SPD aj na základe
článku 3 uvedeného nariadenia oddelenie ELO, ktoré je súčasťou odboru spotrebných daní CR SR. Oddelenie
ELO na základe uvedeného článku vykonáva výmenu informácií o pohybe tovarov podliehajúcich SPD v rámci
EÚ, a to najmä
•
vymieňa a overuje údaje uchovávané v elektronickom registri daňových subjektov (systém SEED),
•
vymieňa varovné a informačné správy v rámci systému včasného varovania (systém EWSE),
•
vymieňa žiadosti o overenie pre ostatné členské štáty alebo z ostatných členských štátov (systém MVS).
Na základe článkov 5 až 7 uvedeného nariadenia oddelenie ELO zodpovedá aj za vybavovanie rôznych
žiadostí o informácie a preverenie skutočností súvisiacich so spotrebnými daňami v rámci EÚ – medzinárodnú
spoluprácu.
Systém SEED a medzinárodná spolupráca
Na základe článku 22 uvedeného nariadenia oddelenie ELO zodpovedá za sprístupnenie údajov
obsiahnutých vo vnútroštátnom registri prevádzkovateľov daňových skladov, oprávnených príjemcov a daňových
skladov príslušným orgánom ostatných členských štátov na účely SPD v rámci systému SEED (systém na
výmenu údajov v oblasti SPD) a zabezpečuje, aby mohli osoby zapojené do pohybu tovarov podliehajúcich SPD
vo vnútri ES získať potvrdenie o informáciách uchovávaných podľa uvedeného článku.
Oddelenie ELO od januára 2006 do júna 2006 zasielalo v rámci systému SEED register daňových
subjektov v elektronickej forme (SEED súbor) raz mesačne do všetkých členských štátov EÚ a tak isto prijímalo
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SEED súbory všetkých členských krajín EÚ a využívalo ich na účely overovania registrácie daňových subjektov
pre potreby CS a daňových subjektov. V júni 2006 a júli 2006 sa úspešne uskutočnilo testovanie nového systému
SEEDv0, v ktorom sa SEED súbor zasiela každý deň do centrálneho registra v Bruseli. Od 11. júla 2006 je tento
systém plne funkčný, údaje zo všetkých krajín sú aktualizované každý deň.
Na základe údajov z centrálneho registra SEEDv0 bola v októbri 2006 spustená webová aplikácia
SEED-on-Europe (SEED Európa), jej slovenskú verziu vypracovalo oddelenie ELO. Táto aplikácia slúži širokej
verejnosti na overovanie registračných čísiel daňových subjektov všetkých krajín EÚ. Potvrdenia o registrácii
subjektov naďalej vydáva oddelenie ELO.
V novembri sa úspešne uskutočnilo testovanie pripojenia nových členských krajín Bulharska
a Rumunska do systému SEEDv0.
Žiadosti prijaté od dožadujúcich orgánov členských krajín EÚ

87

- žiadosti o potvrdenie registrácie

32

- žiadosti o informácie

9

- žiadosti o preverenie

25

- rôzne

21

Informácie prijaté z členských krajín EÚ

14

Žiadosti odoslané dožadovaným orgánom členských krajín EÚ

54

- žiadosti o potvrdenie registrácie

17

- rôzne

37

Žiadosti prijaté od útvarov slovenskej CS a slovenských daňových subjektov

79

Informácie prijaté od útvarov slovenskej CS

1

Systém EWSE
Na základe článku 23 uvedeného nariadenia oddelenie ELO zabezpečuje správu systému EWSE
(systému včasného varovania), v rámci ktorého prijíma a zasiela informačné alebo varovné EWSE správy.
Úlohou systému EWSE je kontrola pohybu tovaru v pozastavení dane, hlavne liehu a tabakových výrobkov.
Zároveň systém zabezpečuje výmenu informácii medzi jednotlivými členskými krajinami EÚ, ktoré sú obsiahnuté
v sprievodných dokumentoch v čase prepravy tovarov podliehajúcich spotrebnej dani, čím sa neustále získavajú
nové informácie o tovaroch a daňových subjektoch.
Počet EWSE správ prijatých od úradov ELO členských krajín EÚ

1 134

- informačných

1 102

- varovných

32

Počet spätných väzieb prijatých od miestne príslušných CÚ

1 042

Počet prijatých sprievodných dokumentov

464

Počet vypracovaných EWSE správ odoslaných príslušným úradom ELO členských krajín EÚ

345

- informačné

339

- varovné

6

V roku 2006 v rámci systému EWSE úrad ELO Českej republiky zaslal 60 EWSE správ týkajúcich sa
prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane.
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Systém MVS
Na základe článku 24 uvedeného nariadenia oddelenie ELO zodpovedá za výmenu informácií o pohybe
výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani. V rámci správy systému MVS (systém kontroly pohybu tovarov)
oddelenie ELO zodpovedá za výmenu žiadostí o overenie informácií (MV žiadostí) medzi miestne príslušnými
správcami dane na území SR a príslušnými orgánmi v ostatných členských krajinách EÚ prostredníctvom úradov
ELO. Výmena informácií sa vykonáva podľa štandardného overovacieho dokumentu - MVS formulára.
Počet prijatých MV žiadostí

299

- z útvarov CS

151

- od úradov ELO členských krajín EÚ

148

Počet zaslaných odpovedí

278

- z úradov ELO členských krajín EÚ miestne príslušným CÚ

143

- od miestne príslušných CÚ

135

Vzhľadom na skutočnosť, že od 1. januára 2007 sa EÚ rozšíri o dve nové členské krajiny – Rumunsko
a Bulharsko, bolo v termíne od 13. novembra 2006 do 7. decembra 2006 vykonané konformačné testovanie
systémov EWSE a MVS v 1.10, ktorého cieľom bolo otestovanie systémov v nových verziách, ktoré majú byť
uvedené do prevádzky od 1. januára 2007 vo všetkých členských krajinách, vrátane Bulharska a Rumunska.
7.10 Oblasť colného laboratória
Colné laboratórium CR SR (ďalej len „colné laboratórium“) je od roku 2003 akreditovaným
laboratóriom. V júli 2003 po audite Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), colné laboratórium
získalo osvedčenie o akreditácii, a tým preukázalo plnenie požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025: 2000.
V júli 2006 colné laboratórium úspešne absolvovalo proces reakreditácie a preukázalo plnenie
požiadaviek novelizovanej normy STN EN ISO/IEC 17025: 2005.
Činnosť colného laboratória je zameraná na vykonávanie analytických skúšok vzoriek tovarov podľa
požiadaviek zákazníkov colného laboratória, ktorými sú colné orgány. Analytické skúšky vykonáva colné
laboratórium v zmysle „Príručky kvality colného laboratória“, čo je základná referenčná dokumentácia opisujúca
spôsob činnosti colného laboratória ako akreditovaného subjektu.
Hlavnou pracovnou náplňou colného laboratória je vykonávanie chemických a fyzikálnych analytických
skúšok vzoriek tovarov dodávaných colnými orgánmi. Jednotlivé skúšky sa vykonávajú v zmysle ich požiadaviek
a sú zamerané na určenie potrebných parametrov pre správne zatriedenie tovarov do podpoložiek colného
sadzobníka, jednak pre stotožnenie tovarov, ako aj na overenie plnenia daňovej povinnosti daňových subjektov.
Okrem analytickej činnosti colné laboratórium pre potreby CÚ vypracováva aj stanoviská a odborné
posudky pre jednotlivé colné režimy s ekonomickým účinkom, metodicky riadi odber vzoriek tovarov, na
požiadanie poskytuje rôzne odborné informácie o chemických výrobkoch a podieľa sa taktiež aj na posudzovaní
specimenov kontrolných známok v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Hlavné činnosti colného laboratória sú
•
analýza vzoriek tovarov podľa požiadaviek zákazníka (colných orgánov),
•
vypracovanie stanovísk pre potreby vydávania povolení na colné režimy s ekonomickým účinkom,
•
zabezpečenie technických informácií a služieb podľa požiadaviek zákazníka (colných orgánov),
•
posudzovanie specimenov kontrolných známok,
•
udržiavanie a rozširovanie podmienok udelenia akreditácie.
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7.10.1 Oblasť prijatých vzoriek do colného laboratória za rok 2006 ako žiadostí o analýzu
a vzoriek v kusoch
Počet prijatých vzoriek v roku 2006 podľa jednotlivých druhov tovarov
Názov tovaru

Počet žiadostí o analýzu Percento

Benzín
Nafta
Plynové oleje farbené
Vykurovacie oleje
Mazut
Ostatné oleje
Stredný olej
Lieh
Pivo
Víno
Destiláty
Arómy
Tabak
kontrolné známky
Ostatné potravinárske výrobky
Ostatné
SPOLU

598
1 165
511
0
33
425
28
2 042
0
17
1 632
7
52
2 371
332
700
9 913

Počet vzoriek v kusoch

6,0
11,8
5,2
0,0
0,3
4,3
0,3
20,6
0,0
0,2
16,5
0,1
0,5
23,9
3,3
7,1
100

598
1 165
511
0
33
425
28
2 042
0
17
1 632
7
52
14 728
332
700
22 270

Percento

2,7
5,2
1,7
0,0
0,1
1,9
0,1
7,0
0,0
0,1
9,9
0,0
0,2
66,1
1,2
3,8
100

7.10.2 Oblasť spracovaných vzoriek
Spracovanosť vzoriek z roku 2006 k 31. decembru 2006
Počet žiadostí o analýzu
Počet vzoriek v kusoch
Spracované
Spracované
Prijaté
Prijaté
Kusy
%
Kusy
%
9913
4413
44,5
22270
8750
39,3
V roku 2006 colné laboratórium spracovalo t.j. odoslalo výsledok odbornej expertízy k 9110 žiadostiam
o analýzu z toho bolo
4413 žiadostí bolo z roku 2006,
3930 žiadostí bolo z roku 2005,
767 žiadostí bolo z roku 2004.
7.10.3 Analýza mimo colného laboratória
V rok 2006 colné laboratórium analyzovalo mimo colného laboratória u subdodávateľa 578 počet
vzoriek. Prevažnú časť z týchto vzoriek tvorili denaturované liehy. Najčastejšie požadované analýzy zo strany
colného laboratória pri subdodávkach boli
•
Obsah etanolu,
•
Identifikácia látok,
•
Obsah denaturačných činidiel - metyletylketón a metylizobutylketón,
- denatónium benzoát,
- etylacetát,
- izopropanol,
- mentol.

73

Výročná správa o činnosti colnej správy
za rok 2006

7.10.4 Vyhodnotenie plnenia zmlúv o spolupráci, uzatvorených so štátnymi a súkromnými
organizáciami
Colné laboratórium v uplynulom roku 2006 spolupracovalo na základe uzatvorených zmlúv pri týchto
činnostiach
•
Analýza vzoriek subdodávkami,
•
Likvidácia vzoriek subdodávateľsky,
•
Servis prístrojov,
•
Akreditácia – reakreditačný dohľad,
•
Súčinnosť s colnými laboratóriami Českej republiky a Maďarskej republiky na základe medzinárodnej
zmluvy podpísanej medzi jednotlivými CL.
7.11 Oblasť automatizácie CS
7.11.1 Colný informačný systém
Rok 2006 sa niesol v znamení ďalšieho vývoja Colného informačného systému (ďalej len „CIS“) v súlade
s prijatou koncepciou EÚ v oblasti colníctva eCustoms a jej realizačného plánu MASP (multi-annual strategic
plan), ktorý definuje jednotlivé projekty a ich harmonogram imlementácie v EÚ. V CS boli vyvinuté nasledovné
subsystémy CIS
Nový kompjuterizovaný tranzitný systém (ďalej len „NCTS“)
V júni 2006 bol úspešne ukončený vývoj v rámci európskeho projektu NCTS v súlade so špecifikáciou
NCTS 3. etapa. Išlo o implementáciu funkcionality pre spracovanie štatistík tranzitných operácií. V blízkej
budúcnosti sa ďalší vývoj pre oblasť tranzitu nepredpokladá.
Evidencia rizikových profilov (ďalej len „ ERP“)
V roku 2006 bol vyvinutý a nasadený špeciálny modul pre oblasť analýzy rizík ERP. Tento vývoj
predstavoval rozšírenie existujúcej funkcionality OIS (Operatívny informačný systém) pre útvary CKÚ. V tejto
oblasti je plánovaný aj ďalší vývoj v súlade s bezpečnostnou novelou vykonávacích predpisov k Colnému kódexu
ES. Modul ERP má nasledujúcu funkcionalitu
•
centrálnu evidenciu a správu rizikových profilov,
•
centrálnu evidenciu a správu rizikovosti externých subjektov,
•
centrálnu evidenciu a správu Administratívnych blokácií (Opatrenia),
•
prepojenie na produkčné systémy (podporované produkčné systémy – ISST-DS, TIS, SysNeD) za
účelom vyhodnocovania produkčných dát voči rizikovým profilom,
• príjem údajov z produkčných systémov
• kontrola údajov z produkčných systémov voči rizikovým profilom
• zaslanie výsledku kontroly a požadovaných úkonov do produkčných systémov
• príjem výsledkov požadovaných úkonov z produkčných systémov
•
centrálnu evidenciu požadovaných úkonov a spôsobu realizácie týchto úkonov,
•
štatistické vyhodnocovanie úspešnosti rizikových profilov, požadovaných úkonov a spôsobu realizácie
týchto úkonov a
•
integráciu na Integrovanú Databázu OIS.
Integrovaný systém správy taríf – Deklaračný systém (ďalej len „ISST-DS“)
Bola vykonaná analýza PKI (Public Key Infrastructure) do ISST-DS, t.j. možností zavedenia PKI do
aplikačných procesov v rámci systému.
Doplnením procesu elektronizácie služieb CR SR je zavedenie PKI aj do vnútra samotnej organizácie.
Tento krok umožní jednoznačne identifikovať participujúce články v procese spracovania colného vyhlásenia
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v elektronickom systéme (Deklaračný systém) a zabezpečí vyššiu bezpečnosť a transparentnosť všetkých
aplikačných procesov.
V rámci zavedenia PKI do interných procesov bola stanovená forma a úroveň PKI a elektronického
podpisu adekvátne plánovanému použitiu. Výstupom analýzy boli identifikované a popísané nasledovné okruhy
•
infraštruktúra PKI,
•
infraštruktúra elektronického podpisu a
•
implementácia elektronického podpisu do systému.
Implementácia novej funkcionality do systému bola realizovaná v súlade s bezpečnostnou úpravou
Colného kódexu (nariadenie Komisie (ES) č. 648/2005) a návrhu jeho vykonávacieho nariadenia (dokument
TAXUD/1250/2005).
Prepojenie systému so systémom EKR (elektronicné komunikačné rozhranie) je rozšírenie funkcií ISSTDS, umožňujúce podávanie colných vyhlásení elektronickou cestou prostredníctvom elektronickej podateľne,
ktoré zabezpečí
•
vytvorenie colného vyhlásenia,
•
podpísanie colného vyhlásenia (vzniká záväzný dokument),
•
doručenie colného vyhlásenia a
•
spracovanie colného vyhlásenia (realizácia colného konania).
Bola vypracovaná špecifikácia funkcionality systému na prijímanie colných vyhlásení z elektronickej
podateľne prostredníctvom systému EKR. Na základe definovaných procesných tokov odrážajúcich skutočnosť,
že bolo prijaté elektronické colné vyhlásenie, budú zmenené príslušné aplikačné procesné toky s možnosťou ich
automatizácie na základe definovaných kritérií.
Integrovaný systém správy taríf – Taric, Kvóta, Dohľad (ďalej len „ISST-TKD“)
Systém ISST-TKD bol rozšírený o funkcionalitu
•
zaznamenanie požiadavky na kvótu v ISST-DS,
•
sledovanie stavu vyhodnotenia požiadavky na kvótu v ISST-DS,
•
kontrolný mechanizmus na zmenu údajov colného vyhlásenia voči odposlanej požiadavke na kvótu a
•
vyhľadanie colných vyhlásení s požiadavkou na čerpanie kvóty.
Bol implementovaný sybsystém DOHĽAD 2 podľa špecifikácie a v súvislosti so zmenou spôsobu
zhromažďovania a výberu údajov z colných vyhlásení a zasielania dohľadových reportov uplatňovaných v zmysle
čl. 308 d) nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, zavádzajúceho ustanovenia pre vykonávanie
nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex Spoločenstva, ktorá nadobudla účinnosť
od 1. januára 2007.
Integrovaný systém správy taríf – Garančný systém (ďalej len „ISST-GMS“)
Bola realizovaná úprava a prepojenie deklaračného systému pri zabezpečovaní dovozných platieb z
colných vyhlásení na centrálnu evidenciu zabezpečení pre CS – Garančný systém.
Informačný systém účtovníctva príjmového cyklu hlavnej knihy VPS
V priebehu roku 2006 pokračoval projekt implementácie Informačného systému účtovníctva príjmového
cyklu kapitoly VPS v správe Ministerstva financií SR, v prostredí CS SR, za účelom zabezpečenia a vedenia
komplexného a úplného účtovníctva o všetkých účtovných prípadoch, ktoré vznikajú pri operáciách
vykonávaných CS.
Navrhované riešenie je charakterizované nasledovnými črtami
•
Riešenie zabezpečí kompletnú účtovnú evidenciu všetkých účtovných prípadov, ktoré vznikajú pri
operáciách pri operáciách vykonávaných CS v príjmovom cykle, v rozsahu kapitoly VPS, ktorá je
v správe Ministerstva financií SR.
•
Riešenie bude v súlade s platnou legislatívou pre oblasť ciel, daní a poplatkov pre SR a EÚ a bude
podporovať spoluprácu medzi krajinami EÚ v oblasti vymáhania pohľadávok v zahraničí a bude
zodpovedať princípom Colného kódexu Spoločenstva.
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•
•
•

Riešenie bude v súlade s platnou národnou legislatívou pre účtovníctvo.
Riešenie umožňuje paralelné spracovanie viacerých mien.
IIS bude integrovaný na existujúce produkčné IS CS a bude v maximálnej miere podporovať využívanie
existujúcej centrálnej databázy dát CS (systém CReg, centrálne registre...).
•
Súčasťou IS budú komunikačné rozhrania na existujúce (a budúce) produkčné IS v rámci CS a tiež
komunikačné rozhrania na IS mimo prostredia CS v rámci rezortu Ministerstva financií SR, resp. ďalšie
IS v rámci SR, EÚ.
•
Centralizovaná architektúra riešenia je postavená na škálovateľnej infraštruktúre.
•
Riešenie je založené na štandardných produktoch SAP FI, SAP PS, ktoré budú integrované s interným
a s externým prostredím pomocou integračnej platformy SAP XI a MS BizTalk.
•
IIS bude vytvorený v trojvrstvovej architektúre.
•
Navrhované riešenia využije rozhranie na Štátnu pokladnicu a Rozpočtový informačný systém, ktoré sú
overené v prostredí Ministerstva financií SR.
•
Implementácia IIS v súlade so smernicou Ministerstva financií č. 45/2005 o riadení informačných
systémov Ministerstva financií SR.
•
Riešenie bude otvorené pre prípadné ďalšie rozširovanie.
V rámci projektu bolo v priebehu roku 2006 vybudované pilotné riešenie, ukončená detailná funkčná
špecifikácia, otestovaná funkčnosť vybraných komunikačných rozhraní na produkčné systémy a vybudovaná
technologická infraštruktúra.
7.11.2 Bezpečnosť informačných technológií
V roku 2006 bola realizovaná I. etapa 4-ročného programu „Zvýšenie bezpečnosti vo vybraných
oblastiach CS“ s prioritou v oblasti ochrany osobných údajov a oblasti ochrany utajovaných skutočností. Bola
schválená bezpečnostná politika CS a vypracované čiastkové bezpečnostné politiky vo vybraných oblastiach.
V rámci bezpečnostného projektu boli v oblasti informačného systému realizované etapy
•
Systémová analýza rizík IS/ICT CS,
•
Plánovanie kontinuity činností IS/ICT CS – I. etapa (analýza dopadov a ohodnotenie rizík) a
•
Projekt zvýšenia úrovne sieťovej bezpečnosti v prostredí CS I. etapa (analýza stavu) – projekt prebieha
– ukončenie podľa harmonogramu do 31. augusta 2007.
7.11.3 Technológie
V priebehu roku 2006 sa CS zamerala na modernizáciu technologickej platformy.
Centralizácia
Konsolidácia technickej a systémovej infraštruktúry, ako aj aplikačného programového vybavenia
vybraných informačných systémov, vytvára predpoklady pre prevádzku plnohodnotného centralizovaného
hlavného pracoviska (umiestneného na CR SR) a záložného pracoviska (umiestneného na CKÚ) a tým poskytuje
možnosti pre zvýšenie dostupnosti prevádzky kritických informačných systémov.
Dáta uvedených systémov sú ukladané na geograficky rozdelené diskové pole – jedna časť diskového
poľa je umiestnená na hlavnom pracovisku a druhá časť diskového poľa na záložnom pracovisku. Údaje
na hlavnom a záložnom pracovisku sú synchronizované na úrovni technologických prostriedkov diskového poľa.
Na hlavnom pracovisku sú umiestnené ostré servre a na záložnom pracovisku testovacie a záložné servre.
Testovací a záložný server pri riadnej prevádzke slúži ako testovací server a v prípade havárie bude slúžiť ako
záložný server. Cluster technológie sú použité na zvýšenie dostupnosti pri výpadku serverov.
Uvedená rámcová architektúra vytvára dobré predpoklady pre realizovanie automatizovaného
zálohovania a obnovy informačných systémov a ich dát.
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Modernizácia
CR SR prevádzkuje niekoľko informačných systémov a aplikácií, ktoré podporujú primárnu činnosť CS.
Postupným nasadzovaním informačných systémov do prevádzky, ich vzájomným prepájaním a integráciou nielen
vo vnútri internej dátovej siete CR SR, ale aj vo vzťahu k externým informačným systémom vznikla požiadavka
na zjednodušenie komunikácie medzi jednotlivými systémami a budovanie nových aplikačných väzieb
na princípoch
•
inteligentná výmena údajov medzi informačnými systémami,
•
bezpečné doručovanie správ,
•
monitorovanie a možnosť sledovania a vyhodnotenia komunikácie,
•
riadenie komunikácie medzi jednotlivými agendami CR SR a externých subjektov,
•
podpora a riadenie podnikových procesov, podpora definovaného workflow pre zapojenie referentov
do procesu výmeny údajov,
•
štandardná komunikácia na báze XML a SOAP,
•
orientácia na Service Oriented Architecture,
•
plné využitie existujúcej infraštruktúry a technológie,
•
jednoduchá administrácia celého prevádzkového prostredia a
•
maximálne využitie zachovania investícií do existujúcich informačných systémov.
Konsolidácia
Konsolidácia systémovej infraštruktúry a aplikačného programového vybavenia vybraných subsystémov
CIS (ďalej aj Dostupnosť) spočíva vo vybudovaní základných predpokladov pre zabezpečenie dostupnosti
v režime riadnej prevádzky v rozsahu 24x7 a príprava testovacieho (záložného) prostredia pre prevádzku CIS
a jeho kritických subsystémov.
Komunikačná infraštruktúra – migrácia na MPLS
V priebehu roku 2006 bola realizovaná migrácia komunikačnej infraštruktúry CS na technológiu MPLS
v rámci projektu FINNET 2 v gescii Datacentra Bratislava.
Na novej technológii je zabezpečená zvýšená kapacita prenosov, optimalizácia komunikačnej trasy
medzi komunikujúcimi bodmi, Quality of Services je garantovaná pre komunikáciu v jednotlivých triedach.
V rámci MPLS prostredia je umožnený prenos hlasu medzi všetkými pripojenými bodmi.
Najdôležitejšie útvary CS sú pripojené nezávislým redundantným pripojením, čím je prakticky
eliminovaná možnosť nedostupnosti týchto bodov v kontexte komunikačnej infraštruktúry.
7.12 Oblasť medzinárodných vzťahov
V rámci vyhodnotenia plnenia zmlúv/dohôd o spolupráci, uzatvorených so štátnymi a súkromnými
organizáciami podľa vecnej príslušnosti CR SR zabezpečilo dojednanie a podpis dohody medzi CS s cestovnou
agentúrou REDITOUR vo veci zabezpečenia leteniek a vlakových lístkov pri zahraničných služobných cestách
pre colníkov a zamestnancov CS. V roku 2006 bolo vystavených 407 leteniek a 24 vlakových lístkov, pričom
na ich úhradu sa vynaložila suma 5 278 889,- Sk, čo je oproti roku 2005 suma nižšia o 1 677 756,52 Sk. Plnenie
dohody zo strany dodávateľa služby bolo bezproblémové, preto doterajšiu spoluprácu hodnotíme pozitívne.
CR SR zabezpečilo dojednanie a podpis dohody medzi CS a spoločnosťou ALIANZ – Slovenská
poisťovňa, a.s. vo veci zabezpečenia cestovného poistenia pre služobné cesty colníkov a zamestnancov CS
do zahraničia. V roku 2006 bolo poistených 789 osôb, CS za uvedenú službu uhradila sumu 245 060, - Sk, čo je
oproti roku 2005 nárast o sumu 58 295, - Sk. Plnenie dohody zo strany dodávateľa služby bolo bezproblémové,
preto doterajšiu spoluprácu hodnotíme pozitívne.
Ďalšou úlohou CR SR v oblasti medzinárodných vzťahov v roku 2006 bolo zabezpečiť prerokovanie a po
schválení vládou SR podpísanie dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach medzi vládou
Slovenskej republiky a vládami Moldavskej republiky, Macedónskej republiky, Azerbajdžanskej republiky,
Republiky Kazachstan a Bosny a Hercegoviny.
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Moldavsko:
Návrh dohody bol schválený uznesením vlády SR č. 323/2006 zo dňa 19. apríla 2006 a následne bol generálny
riaditeľ Colného riaditeľstva SR (Ing. Gönczöl) splnomocnený ako alternát na podpis dohody. Dňa 30. decembra
2005 bolo diplomatickou nótou Veľvyslanectva Moldavskej republiky v Budapešti oznámené, že v Moldavsku je
dohoda pripravená na podpis. Dňa 31. mája 2006 ZÚ SR v Bukurešti oznámil diplomatickou nótou moldavskej
strane, že aj na našej strane je dohoda pripravená na podpis. Po vzájomnej komunikácii s moldavskou stranou
bolo predbežne dohodnuté, že dohoda bude podpísaná v priebehu prvej polovice roku 2007 v Moldavsku. Colné
riaditeľstvo SR požiadalo Ministerstvo financií SR, aby z dôvodu zmeny na poste generálneho riaditeľa Colného
riaditeľstva SR bola pôvodne vystavená plná moc vrátené Ministerstvu zahraničných vecí SR a súčasne
vystavená nová. Po obdržaní novej plnej moci sme sa skontaktovali s moldavskou colnou správou a navrhli
termín podpisu dohody na obdobie od 16. – 20.4.2007.
Macedónsko:
V dňoch 22. a 23. mája 2006 sa uskutočnilo prvé kolo expertných rokovaní k návrhu dohody. Ministerstvo financií
SR nám dňa 27.10.2006 predložilo výsledok medzirezortného pripomienkového konania k návrhu textu dohody.
Pripomienky vyplývajúce z medzirezortného pripomienkového konania Colné riaditeľstvo SR akceptovalo a
požiadalo Colný odbor MF SR o postúpenie textu dohody macedónskej strane diplomatickou cestou. Text so
zapracovanými pripomienkami bol elektronicky postúpený vedúcemu oddelenia medzinárodných vzťahov
macedónskej colnej správy. Macedónska strana nás informovala, že text dohody bol už v Macedónsku vo vláde
schválený a následne nás bude informovať o ďalšom postupe v súvislosti s našimi predloženými pripomienkami.
Azerbajdžan:
Návrh dohody bol zaslaný azerbajdžanskej strane v novembri 2005. Diplomatickou nótou z 24. apríla 2006 nám
boli zaslané pripomienky z azerbajdžanskej strany. V dňoch 20. a 21. júla 2006 sa uskutočnilo expertné
rokovanie o texte dohody. Dohodnutý návrh textu dohody bol prostredníctvom Ministerstva financií SR postúpený
na medzirezortné pripomienkové konanie. Doposiaľ text dohody nebol predložený do medzirezortného
pripomienkového konania.
Kazachstan:
V januári 2005 bolo Colné riaditeľstvo SR oslovené kazašskou colnou správou o začatie rozhovorov ohľadom
dojednania bilaterálnej dohody. Vzhľadom na politické zmeny v Kazachstane k rokovaniu nedošlo. V septembri
2006 sme oslovili kazašskú stranu s návrhom na rokovanie o dohode a súčasne o príprave projektu technickej
pomoci financovaného prostredníctvom slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci. V priebehu konca roku 2005 a v
roku 2006 prebiehala komunikácia s kazašskou colnou správou prostredníctvom veľvyslanca SR v Kazachstane.
Začiatkom roku 2006 došlo k zmene vo vedení kazašskej colnej správy a na základe ďalších stretnutí
veľvyslanca SR v Kazachstane bol generálny riaditeľ kazašskej colnej správy pozvaný na oficiálnu návštevu SR v
septembri 2006, počas ktorej sa malo uskutočniť expertné rokovanie k bilaterálnej dohode a prediskutovať
podrobnosti prípravy projektu rozvojovej pomoci. Plánované stretnutie sa nakoniec neuskutočnilo. Ministerstvo
financií SR nám oznámilo, že dňa 16.8.2006 požiadalo Ministerstvo zahraničných vecí SR o zaslanie návrhu
textu dohody kazašskej strane diplomatickou cestou. K dnešnému dňu sme neobdržali odpoveď kazašskej strany
ohľadom textu dohody.
Bosna a Hercegovina:
Návrh dohody bol dňa 6. apríla 2005 zaslaný colnej správe Bosny a Hercegoviny, ale doposiaľ sme neobdržali
žiadnu odpoveď. Dňa 1. marca 2006 bol z našej strany opätovne zaslaný list s návrhom na rokovanie o
bilaterálnej dohode, ako aj o projekte rozvojovej pomoci pre colnú správu Bosny a Hercegoviny, ale ani na tento
návrh sme neobdržali odpoveď.
7.13 Oblasť verejného obstarávania
CS zabezpečovala proces verejného obstarávania v roku 2006 v zmysle zákona č. 523/2003 Z. z.
o verejnom obstarávaní ako aj v zmysle nového zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v súlade s príslušnými aktmi riadenia.
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Štatistický prehľad údajov za rok 2006 (podľa zákona č. 523/2003 Z. z.)
Spolu zrealizované súťažné metódy
31
Nadlimitné metódy
8
Podlimitné metódy
14
Podprahové metódy
2
Rokovacie konanie bez zverejnenia
7
Štatistický prehľad údajov za rok 2006 (podľa nového zákona č. 25/2006 Z.z.)
Spolu zrealizované postupy verejného obstarávania
64
Nadlimitné postupy
22
Podlimitné postupy
9
Podprahové postupy
2
Čiastkové zmluvy uzatvorené na základe Rámcových zmlúv
10
Rokovacie konanie bez zverejnenia
21
Podané žiadosti o nápravu celkom
Zamietnuté
Vyhovené

7
6
1

7.14 Oblasť strategického plánovania
Potreba strategického plánovania v CS je opodstatnená z dôvodu zaistenia procesu tvorby a udržiavania
strategickej rovnováhy medzi cieľmi a možnosťami CS vo vzťahu k meniacemu sa legislatívnemu prostrediu
a požiadavkám medzinárodných organizácií, EÚ a vlády SR. Na základe reálnych požiadaviek smerujúcich
k zastrešeniu strategického plánovania v CS ako jedného zo základných pilierov pre objektívne, optimálne a
efektívne fungovanie CS bola rozkazom GR CR SR č. 5/2006 s účinnosťou od 1. februára 2006 zriadená
Pracovná skupina pre strategické plánovanie (ďalej len „PSSP“), ktorá do 30. júna 2006 dostala mandát na
začatie budovania podmienok pre realizáciu procesu strategického plánovania v CS.
S ohľadom na vyššie uvedený zámer colnej správy PSSP začala pripravovať podmienky na plne
funkčné začatie procesu strategického plánovania v termíne od 1. júla 2006, pričom v tomto smere sa v prvom
rade musel vypracovať nový Organizačný poriadok CR SR najmä za účelom vytvorenia odborne kompetentného
útvaru, ktorý by s účinnosťou od 1. júla 2006 začal proces strategického plánovania v podmienkach CS
komplexne zastrešovať. Zároveň sa začalo pracovať na koncepcii fungovania novovytvoreného oddelenia
strategického plánovania (ďalej len „OSP“), a to z toho dôvodu, aby sa už na začiatku jeho pôsobenia
v organizačnej štruktúre CR SR jasne stanovili podmienky jeho pôsobenia a postavenia v procese strategického
plánovania v CS.
V záujme dosiahnutia efektívneho a účinného strategického plánovania v CS bol 15. júla 2006
Organizačný poriadkom CR SR zriadený samostatný útvar pre strategické plánovanie OSP, vykonávajúci činnosti
v súlade s náplňou ustanovenou Organizačným poriadkom CR SR. Pre splnenie svojich úloh OSP nepochybne
vychádza z podkladov poskytnutých ostatnými útvarmi CS. Útvary CS majú významnú úlohu v procese
strategického plánovania, pretože každé z nich poskytuje podkladové informácie pre strategické plánovanie v CS.
Vytvorením samostatného oddelenia pre strategické plánovanie sa zastrešila činnosť mapovania a vyvodzovania
cieľov CS do jasne formulovanej podoby, ako aj korekcia existujúcich alebo formulovanie nových cieľov
a alternatív smerovania CS. Výber tej ktorej alternatívy je na konečnom rozhodnutí, ktoré patrí do výlučnej
právomoci GR CR SR, ktorý riadi CS.
K prvoradým úlohám v oblasti strategického plánovania v roku 2006 patrila analýza činností CS
a vypracovanie portfólia CS, ktoré tvorí podklad pre tvorbu strategického plánu CS. Táto fáza bola rozhodujúca
z hľadiska správneho nadefinovania jednotlivých cieľových oblastí a vyžaduje si zvýšenú komunikáciu zo strany
OSP na rôznych stupňoch riadenia CS. Strategický plán CS bol vypracovaný na roky 2007 – 2009 a je obrazom
reálneho stavu a potrieb CS, pričom odzrkadľuje snahu manažmentu rozvíjať CS.
Strategický plán je základným inštitucionálnym plánom CS, vypracovaný na základe analýzy
programového vyhlásenia vlády a iných vládnych dokumentov, makroekonomického vývoja Slovenskej republiky,
rozvoja EÚ a ďalších medzinárodných inštitúcií, v neposlednom rade aj interného prostredia CS. Kľúčové oblasti
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rozvoja CS vychádzajú zo Strategického plánu SCO na roky 2006 – 2009, Stratégie colníctva EÚ na roky 2006 –
2009 a programových dokumentov EÚ, Programového vyhlásenia vlády SR (august 2006), z Národnej
lisabonskej stratégie (Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010), z Konvergenčného
programu Slovenska na roky 2006 až 2010, Národného programu boja proti drogám na obdobie 2004 – 2008,
Národného programu rozvoja biopalív, Národného plánu zavedenia eura v SR a Schengenského akčného plánu.
V rámci strategického plánovania sa CR SR zúčastňuje na zasadaní projektovej skupiny „Budúca úloha
colníctva“, ktorá bola zriadená Generálnym riaditeľstvom daní a colnej únie pri EK. Úlohou tejto projektovej
skupiny je analyzovať súčasný stav európskeho colníctva, identifikovať jeho smerovanie a budúce úlohy,
definovať nástroje na splnenie identifikovaných úloh, zvážiť možnosti lepšej harmonizácie pracovných postupov
a kompetencií colných správ ES a vypracovať odporúčanie pre EK a členské štáty ES. Účasť v tejto projektovej
skupine pomáha CR SR predvídať potreby EK a členských štátov ES, včas na ne reagovať a zapracovať ich
do strategického plánu CS, čím je zabezpečené ich riadne plnenie zo strany CR SR.
Ďalšou aktivitou v rámci strategického plánovania bola účasť na školení „Európska bezpečnostná
a obranná politika a jej terminológia vo francúzštine“, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou Univerzity národnej
obrany Maďarskej republiky v Budapešti. Cieľom školenia bolo preskúmať ďalšie možnosti zapojenia CS v rámci
Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky, nakoľko CS je ozbrojený zbor, ktorý je možné okamžite nasadiť
v krízových situáciách v rámci krízového manažmentu, predovšetkým pri obrane štátu a jeho obyvateľov,
katastrofách rôzneho druhu, a pod., nakoľko CR SR, resp. CKÚ spolupracuje s EUROPOL-om a príslušníci CR
SR pôsobia v jednej zahraničnej misii, ktorá je organizovaná v rámci Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky.
V zmysle prípravy vstupu SR do Schengenského priestoru sa CR SR zúčastnilo na stretnutí pod záštitou
Ministerstva vnútra SR, ktoré sa týkalo tejto problematiky. Na tomto stretnutí boli prezentované predstaviteľmi
francúzskej polície ich skúsenosti a kľúčové problémy so vstupom do Schengenského priestoru. Účelom účasti
CR SR na tomto stretnutí bolo zváženie možností a spoločných bodov, ktoré môže CS riešiť v tejto oblasti
v spolupráci so zložkami Ministerstva vnútra SR.
8.

Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku

Poslanie CS a jej hodnotenie v jednotlivých častiach tejto výročnej správy poukazujú na skutočnosť, že
jej pôsobenie je celospoločenské a že z jej činnosti, ktorou vykonáva úlohy stanovené štátom, má prínosy nie len
samotný štát, ale aj široká verejnosť.
Keďže CR SR je v zmysle zákonného ustanovenia rozpočtovou organizáciou, je prirodzené, že je
v plnom rozsahu financované prostriedkami zo ŠR. Avšak aj v priebehu uvedeného roku 2006, ako aj
nasledujúcich dochádza ku snahe o dofinancovanie z prostriedkov EÚ, a to na základe predloženia jednotlivých
projektov na čerpanie finančných prostriedkov z programu PHARE.
Výsledky, ktoré CS dosiahla počas obdobia svojej existencie, ňou boli v pravidelných intervaloch
(niektoré v mesačných a k niektorým sa pristupovalo štvrťročne) vyhodnocované, pričom o týchto záveroch bolo
v plnom rozsahu informované aj MF SR, či iné príslušné orgány verejnej správy. Pre zlepšenie tejto činnosti
na základe uvedených vyhodnotení sú prijímané ako operatívne, tak aj dlhodobé opatrenia, ktorými sa vylepšuje
činnosť v tých oblastiach, na ktoré je CS vecne príslušná, ale aj v oblastiach ekonomických či právnych.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti je zároveň možné konštatovať, že CS sa aj v rámci prostredia EÚ
plnohodnotne zhostila svojej funkcie a zverených úloh, ktoré vykonáva na odbornej úrovni so snahou priblíženia
sa verejnosti.
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že sa v priebehu roka 2006 podarilo upevniť postavenie CS ako
organizácii svojho druhu, a to poskytovaním kvalitných služieb, rozširovaním spolupráce s ostatnými
organizáciami aj na medzinárodnej úrovni a upevňovaním povedomia verejnosti o CS.
Z hodnotenia vývoja v roku 2006 vyplýva akútna potreba podpory rozvoja colných informačných
systémov, tak aby spĺňali kritéria bezpečnosti, kvality a adaptability na medzinárodné systémy. Okrem toho je
nevyhnutná neustála legislatívna podpora kompetencií CS pre čo najefektívnejšie napĺňanie strednodobej
stratégie CS, čím sa zaručuje plnohodnotné zabezpečenie postavenia a poslania CS.
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9.

Hodnotenie organizácie Colné riaditeľstvo SR za rok 2006 zo strany ústredného orgánu

Colnú správu riadi v zmysle zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov generálny riaditeľ Colného riaditeľstva SR. Generálneho riaditeľa CR SR
vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.
Činnosť colnej správy je súčasťou systému colného dohľadu nad tovarom v rámci jednotného colného
územia Európskej únie. Colná správa vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných
všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými sa zabezpečuje realizácia
obchodnej politiky, finančnej politiky a poľnohospodárskej politiky pri obehu tovaru v styku s tretími štátmi a na
vnútornom trhu podľa osobitných predpisov, a robí opatrenia na zabránenie protiprávnemu konaniu pri dovoze,
vývoze a tranzite tovaru s cieľom ochrany ekonomických záujmov SR aj Spoločenstva.
Dominantnou úlohou colnej správy je zabezpečovanie príjmov štátneho rozpočtu, ktoré sa uskutočňuje
najmä efektívnym výberom cla a daní a s tým súvisiacim vykonávaním následných kontrol, miestnym zisťovaním,
plnením úloh spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Medzi zásadné úlohy colnej správy patrí výkon colného dohľadu, správy spotrebných daní, úseku
colných taríf, nomenklatúry a pôvodu tovaru, ako aj výkon kontroly – dôsledne odhaľovať porušenia
komunitárnych a národných právnych predpisov. Colný kriminálny úrad ako samostatný orgán štátnej správy
v colníctve má nezastupiteľnú úlohu v boji proti medzinárodnému terorizmu, porušovaniu práv duševného
vlastníctva a pašovaniu drog, zbraní, chránených rastlín a živočíchov a vysokozdaniteľnému tovaru, omamných
látok, psychotropných látok, ich prekurzorov, nezákonnej preprave radioaktívnych a iných vysoko nebezpečných
materiálov.
Colné riaditeľstvo SR úzko spolupracovalo s Ministerstvom financií SR aj v oblasti spotrebných daní,
a to najmä v oblasti prípravy nového systému EMCS, v rámci ktorého má byť kontrola pohybu predmetov
spotrebných daní v rámci EÚ pomocou sprievodných dokumentov v papierovej forme nahradená elektronickým
sprievodným dokumentom.
Colné riaditeľstvo SR ako jeden z orgánov štátnej správy v colníctve poskytuje podklady pri príprave
návrhov legislatívnych materiálov Ministerstva financií SR. Tieto podklady obsahujú predovšetkým návrhy
vyplývajúce z poznatkov pri praktickom uplatňovaní národnej, ale aj komunitárnej legislatívy.
Colné riaditeľstvo SR na základe praktických skúseností spolupracuje aj na príprave materiálov
nelegislatívneho charakteru, a to najmä medzinárodných dohôd o spolupráci v colnej oblasti. Tieto materiály
potom MF SR v súčinnosti s MZV SR predkladá na rokovanie vlády.
Colné riaditeľstvo SR poskytuje MF SR podklady o plnení daňových a colných príjmov, ako aj informácie
o daňových a colných nedoplatkoch. V prípadoch súdnych sporov, keď žalovaným subjektom je MF SR, resp.
Slovenská republika (v prípadoch, v ktorých za ňu koná MF SR), Colné riaditeľstvo SR poskytuje Ministerstvu
financií SR podklady na vypracovanie stanovísk k žalobám.
Významným prínosom pre ústredný orgán je skutočnosť, že colné orgány svojou činnosťou eliminujú
daňové a colné úniky, a teda, ako orgány s celoslovenskou pôsobnosťou prispievajú k napĺňaniu príjmovej
stránky štátneho rozpočtu.
Zasadnutia odbornej pracovnej skupiny Ministerstva financií SR pre clá a jej pracovnej podskupiny pre
nomenklatúru a pôvod tovaru za účasti CR SR (prípadne ďalších zainteresovaných strán) zabezpečujú včasnú
vzájomnú informovanosť, predovšetkým o pripravovaných materiáloch legislatívneho aj nelegislatívneho
charakteru, ako aj spoločné postupy pri riešení rôznych otázok týkajúcich sa napr. koordinácie účasti vo
výboroch a pracovných skupinách Európskej komisie a Rady Európskej únie. K zlepšeniu vzájomnej
informovanosti prispieva aj výmena správ medzi MF SR a CR SR zo zahraničných služobných ciest.
Spoluprácu s Colným riaditeľstvom SR priniesla pozitívne prvky aj pri predkladaní pripomienok v rámci
medzirezortného pripomienkového konania, ale aj iniciatívne návrhy na novelizáciu jednotlivých zákonov
o spotrebných daniach.
Colné riaditeľstvo SR na svojej webovej stránke (www.colnasprava.sk) uverejnilo tlačivá pre
podnikateľskú verejnosť potrebné pri podnikaní s predmetmi spotrebných daní a pravidelne túto stránku
aktualizuje, čím sa zvyšuje informovanosť podnikateľskej verejnosti.
Colné orgány na vonkajšej hranici EÚ (hranica s Ukrajinou) intenzívne využívajú stacionárne röntgenové
zariadenie na kontrolu kontajnerov a vozidiel, ako aj mobilný skener, čo výraznou mierou prispieva v tejto
osobitne sledovanej oblasti k odhaľovaniu trestnej činnosti.
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Celkovo hodnotíme spoluprácu MF SR s CR SR a spoluprácu CR SR s podnikateľskou verejnosťou ako
pozitívny prínos pri tvorbe legislatívy týkajúcej sa spotrebných daní, správe spotrebných daní a pri riešení
problémov vyplývajúcich z uplatňovania zákonov o spotrebných daniach v praxi.
Poznamenávame však, že v poslednom období sme zaznamenali viaceré organizačné zmeny a zvýšenú
fluktuáciu pracovníkov odboru spotrebných daní, ako aj odboru právneho, čo podľa nášho názoru nemá pozitívny
vplyv na rozvoj a skvalitňovanie správy spotrebných daní v Slovenskej republike, aj na odborný rast pracovníkov,
kontinuitu v zapájaní sa do aktivít EK, ako aj na zefektívnenie spolupráce medzi CR SR a MF SR.
Colné riaditeľstvo SR pri svojej činnosti úzko spolupracuje s Policajným zborom SR (na základe Dohody
o vzájomnej spolupráci uzavretej medzi CR SR a Prezídiom Policajného zboru) a inými štátnymi orgánmi,
predovšetkým s Daňovým riaditeľstvom SR a Štatistickým úradom SR, ktorému poskytuje potrebnú súčinnosť pri
zabezpečovaní, získavaní, prvotnom spracúvaní a kontrole údajov pre štátnu štatistiku o tovare, ktorý je
predmetom obchodu medzi SR a EÚ. Potrebnú súčinnosť poskytuje CR SR aj Ministerstvu životného prostredia
SR pri dovoze chránených voľne žijúcich rastlín a živočíchov a Ministerstvu hospodárstva SR v prípadoch
ustanovených osobitnými predpismi.
Colná správa disponuje kompetenciami vo vzťahu k ochrane spotrebiteľa, keďže jej orgány sú
oprávnené kontrolovať, či dovážané výrobky majú vyhlásenie o zhode a značku zhody podľa osobitného
predpisu, resp. či nevykazujú také charakteristiky, ktoré by mohli vyvolať vážnu pochybnosť o tom, či výrobok
nepredstavuje vážne a bezprostredné ohrozenie zdravia a bezpečnosti.
Colné riaditeľstvo SR prijímaním opatrení proti porušovaniu práv duševného vlastníctva ochraňuje
majiteľov, resp. držiteľov práv duševného vlastníctva na colnej hranici pred dovozom, vývozom alebo spätným
vývozom falzifikátov a nedovolených napodobenín, a tým eliminuje škody spôsobené majiteľom, resp. držiteľom
autorského práva, resp. práva príbuzného autorskému právu, majiteľom patentu, autorského osvedčenia,
priemyselného vzoru, úžitkového vzoru, ale aj výrobcom a predajcom, dodržiavajúcim zákony.
Colné riaditeľstvo SR spolupracuje s colnými správami iných štátov, na základe vzájomných dohôd sa
realizuje výmena operatívnych informácií v oblasti colných a daňových únikov, najmä pri tovare podliehajúcom
vysokému zdaneniu.
Pozitívne možno hodnotiť internetovú stránku colnej správy, ktorá poskytuje verejnosti dôležité
informácie týkajúce sa colnej správy, texty najdôležitejších colných predpisov SR aj EÚ, ako aj aktuálne zmeny
a rôzne usmernenia pri zavádzaní nových postupov vyplývajúcich z prijatí nových legislatívnych materiálov.
Verejnosť je pravidelne informovaná o činnosti colnej správy v tlači. K aktuálnym témam sú pripravované aj
diskusné relácie v televízii.
10. Hlavné skupiny užívateľov výstupov CS
Za hlavné skupiny užívateľov výstupov činnosti CS možno považovať predovšetkým Ministerstvo financií
SR, orgány verejnej správy, podnikateľskú i ostatnú širokú verejnosť. CS úzko spolupracuje s ústrednými
orgánmi štátnej správy, PZ SR, DR SR, obchodnými komorami a profesnými združeniami podnikateľských
subjektov, a v neposlednom rade i s orgánmi územných a záujmových samospráv, ako aj so širokou verejnosťou.
Dňa 1. januára 2001 nadobudol účinnosť zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od začiatku jeho účinnosti bola na CR
SR, tak aj na CÚ zabezpečená aplikácia jeho ustanovení o povinnom zverejňovaní informácií. Od roku 2005
sprístupňovanie informácií ako povinná osoba zabezpečuje i CKÚ. Garanciu nad zabezpečovaním práv na úseku
slobodného prístupu k informáciám v rámci CR SR prevzalo Metodicko - informačné centrum Kancelárie GR CR
SR.
Za rok 2006 tento útvar eviduje 560 podaných žiadostí o poskytnutie informácií. Z celkového počtu bolo
471 podaných a vybavených elektronickou poštou (prostredníctvom e-mailu), 13 žiadostí bolo podaných
a vybavených písomnom formou a 76 žiadostí bolo podaných a vybavených ústne. Vo všetkých prípadoch boli
všetky žiadosti vybavené v súlade s požiadavkami žiadateľov. Zo strany verejnosti je najviac využívanou
e-mailová schránka CR SR, cestou ktorej bolo podaných približne 90% evidovaných žiadostí.
V roku 2005 bol vypracovaný nový interný akt riadenia upravujúci zmeny v oblasti sprístupňovania
informácií a spracovaný návrh k obsahu internetovej stránky, ktorý bol predložený internetovej komisii CR SR.
V súvislosti s aplikáciou zákona č. 211/2000 Z. z. a prevádzkovaním internetovej stránky CS je ohlas
verejnosti kladný. Počet užívateľov stránky CS bol k 31. december 2006 - 130 600.
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Za rok 2006 bolo Metodicko-informačným centrom Kancelárie GR CR SR vypracovaných a do médií
distribuovaných 34 tlačových správ a zodpovedaných bolo na niekoľko desiatok otázok a žiadostí o informáciu zo
strany novinárov a rôznych médií. Vo verejnoprávnej i na súkromných televíznych staniciach bolo odvysielaných
niekoľko desiatok reportáží, týkajúcich sa činnosti CS.
Metodicko-informačné centrum Kancelárie GR CR SR ako povinná osoba v zmysle zákona o slobodnom
prístupe k informáciám za CR SR, ktoré je zároveň i metodickým koordinátorom tejto oblasti pôsobnosti,
zorganizovalo pre jednotlivé CÚ a CKÚ Seminár so zameraním na aplikáciu zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorý sa uskutočnil v dňoch 4. októbra 2006 až 6. októbra 2006 v školiacom stredisku Ministerstva financií SR
v Tatranskej Lomnici.
Nariadením GR CR SR č. 98/2006 boli okrem hovorcu CR SR vytvorené i funkcie hovorcov jednotlivých
úradov, ktorých úlohou je zabezpečovať informovanie a prezentáciu CS prostredníctvom médií na regionálnej
úrovni a zabezpečiť tak pozitívne zviditeľňovanie činnosti CÚ v ich teritoriálnej pôsobnosti. Výsledkom ich činnosti
bolo niekoľko desiatok tlačových správ, rozhovorov i tlačových besied uskutočnených jednotlivými hovorcami CÚ.
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Zoznam použitých skratiek
BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

CIS

Colný informačný systém

CKÚ

Colný kriminálny úrad

CO

Civilná ochrana

CR SR

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky

CS

Colná správa

CÚ

Colný úrad

DPH

Daň z pridanej hodnoty

DR SR

Ústredné daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

DS

Daňová správa

EK

Európska komisia

ERP

Evidencia rizikových profilov

ES

Európske spoločenstvo

EÚ

Európska únia

GR CR SR

Generálny riaditeľ colného riaditeľstva Slovenskej republiky

HM

Hospodárska mobilizácia

HS

Harmonizovaný systém

ISST-DS

Integrovaný systém správy taríf – Deklaračný systém

ISST-GMS

Integrovaný systém správy taríf – Garančný systém

ISST-TKD

Integrovaný systém správy taríf – Taric, Kvóta, Dohľad

KOMOS

Kontrolná mobilná skupina

NCTS

Nový kompjuterizovaný tranzitný systém

NK

Následná kontrola

ONK

Oddelenie následných kontrol

OOPP

Osobné ochranné pracovné prostriedky

OPP

Ochrana pred požiarmi

PCKÚ

Pobočka colného kriminálneho úradu

PCÚ

Pobočka colného úradu

SCO

Svetová colná organizácia

SCÚ

Stanica colného úradu

SPD

Spotrebná daň

SR

Slovenská republika

ŠR

Štátny rozpočet Slovenskej republiky

TKD

Informačné systémy „TARIC, Kvóta, Dohľad“

TVZ

Tradičné vlastné zdroje
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ÚV SR

Úrad vlády Slovenskej republiky

ZIN

Záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru
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