
Informácia o vydávaní Osvedčenia podľa § 87b ods. 1 zákona č. 199/2004 Z. z. 

 

Podľa článku 39 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 zo dňa 9. októbra 
2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len "Colný kódex Únie") patrí, okrem iného, ku kritériám na 
udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu aj požiadavka na splnenie praktických noriem pre odbornú 
spôsobilosť, alebo odbornú kvalifikáciu.  
 
Článok 27 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 zo dňa 24. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú 
podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, 
ktorým sa ustanovuje colný kódex Únie (ďalej len "Vykonávacie nariadenie") považuje praktické normy za splnené, 
ak: 
 

a) žiadateľ alebo osoba zodpovedná za colné záležitosti žiadateľa spĺňa jednu z týchto praktických noriem 
týkajúcich sa odbornej spôsobilosti: 
i) aspoň trojročné preukázané praktické skúsenosti v colných záležitostiach; 
ii) štandard kvality v colných záležitostiach prijatý európskym orgánom pre normalizáciu; 
 

b) žiadateľ alebo osoba zodpovedná za colné záležitosti žiadateľa úspešne absolvovali školenie týkajúce sa 
colných predpisov zodpovedajúce rozsahu jeho (jej) zapojenia do činností súvisiacich s colnými 
záležitosťami a náležité pre rozsah tohto zapojenia, ktoré zabezpečil jeden z týchto subjektov: 
 
i)            colný orgán členského štátu; ( v SR  napr. základný colný kurz, príp.  iné  vzdelanie  poskytnuté  
              colnými orgánmi – získanie Osvedčenia podľa zákona č. 199/2004 Z. z.) 
ii) vzdelávacia inštitúcia, ktorú na účely poskytovania takejto kvalifikácie uznávajú colné orgány 

alebo orgán členského štátu poverený odbornými školeniami; 
iii) odborné alebo obchodné združenie uznávané colnými orgánmi členského štátu alebo 

akreditované v Únii na účely poskytovania takejto kvalifikácie. 
 

Nakoľko finančná správa dostala viacero dotazov k článku 27 písm. b) Vykonávacieho nariadenia pripravili sme 
krátke zosumarizovanie tejto problematiky: 
 
Ustanovenie § 87b ods. 1 zákona č. 199/2004 Z. z. z 10. marca 2004 Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „Colný zákon“) stanovuje, že „Úspešným absolvovaním školenia podľa osobitného predpisu 
(čl. 27 písm. b) Vykonávacieho nariadenia) je úspešné vykonanie skúšky“. Zároveň § 87b ods. 2 Colného zákona 
upresňuje, že žiadosť o vykonanie skúšky sa predkladá finančnému riaditeľstvu.  

 
Podľa Colného zákona je teda iba Finančné riaditeľstvo SR oprávnené vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti 
a vydávať osvedčenie, ktorého vzor tvorí prílohu zákona. Žiadna iná organizácia/inštitúcia nemá oprávnenie na 
vydávanie Osvedčenia o vykonaní skúšky.  

 
Colný zákon udeľuje FR SR len povinnosť vykonávať skúšky. Nakoľko školenie a skúška sú dve rozdielne 

veci, nemá teda FR SR možnosť korigovať, kto môže a nemôže vykonávať školenia.  
 

Ďalšie podrobnosti o skúškach upravuje Vyhláška č. 161/2016 Ministerstva financií Slovenskej republiky 
z 13. apríla 2016, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška MF SR“). Medzi týmito 
podrobnosťami je ustanovené, že Žiadosť o vykonanie skúšky sa predkladá písomne.  
 
Zároveň stanovuje, že žiadosť musí byť doplnená o prílohy a to:  

 doklad o absolvovaní školenia v rozsahu tém, ktoré sú obsahom skúšky podľa odseku 3 Vyhlášky MF SR 

 doklad o úhrade nákladov na skúšku  
 
 

Podľa tejto vyhlášky môže o skúšku požiadať len ten, kto absolvoval školenie v rozsahu tém – a nie je 
predpísané, že to musí byť školenie organizované len FR SR. 

 



Z toho vyplýva, že pre splnenie podmienky praktických noriem podľa č. 27 písm. b) Vykonávacieho nariadenia musí 
žiadateľ úspešne absolvovať skúšky na Finančnom riaditeľstve, ale školenie môže absolvovať aj u inej organizácie.  
Osvedčenie vydané takouto organizáciou nenahrádza Osvedčenie v zmysle § 87b ods. 1 Colného zákona, ale 
môže byť použité ako doklad o splnení jednej z podmienok na podanie žiadosti o vykonanie skúšky na FR SR. 
Následne, po úspešnom absolvovaní skúšky, vydá FR SR osvedčenie v zmysle Colného zákona. 

 
Subjekty, ktoré sa preukazujú iným osvedčením, ako Osvedčením vydaným FR SR, nemajú teda splnenú 

podmienku uvedenú v článku 39 písm. d) Colného kódexu Únie.  
 

                     
 
 
 


