
 

Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy, tel: +421 917 162 291, patricia.macikova@financnasprava.sk 

 
 
 
 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 
 

Tlačová správa 
 

 
Colníci pri rozsiahlej akcii rozbili dve siete nelegálnych obchodníkov 

s cigaretami 
 

 
PRAHA/BRATISLAVA – 27. 11. 2013: Vďaka spolupráci colníkov z piatich krajín vrátane Slovenska, 
skončili pašeráci cigariet v rukách spravodlivosti. Škoda, ktorú spôsobili bola doteraz vyčíslená na 
15 miliónov českých korún. 
 
V uplynulých týždňoch sa skončila rozsiahla operácia colnej správy rozdelená na dve akcie s krycími 
názvami MANDARÍNKY a KAMARAN zameranými proti nelegálnym obchodníkom s cigaretami. Od júna 
do novembra zabavili colníci pri diaľničných kontrolách a prehliadkach niekoľkých skladov okolo 5 
miliónov kusov pašovaných cigariet, 600 kilogramov tabaku v maloobchodných baleniach a 2 
špeciálne upravené vozidlá s tajnými schránkami. Počas celej operácie bolo zadržaných 9 osôb 
z Poľska, Ukrajiny, Maďarska a Vietnamu. Celková škoda na clách a daniach bola doteraz vyčíslená na 
15 miliónov českých korún. 
 
Prvé informácie o činnosti organizovanej skupiny nelegálnych obchodníkov s cigaretami získali colníci 
v marci toho roku. Cigarety a tabak prevážali pašeráci z Českej republiky do Poľska  a Ukrajiny. Na 
odhaľovaní nelegálnych obchodov spolupracovali českí colníci s kolegami zo Slovenska, Poľska, Nemecka 
a Maďarska.  
 
Pašeráci cigariet využívali na prepravu malé vozidlá, ktoré mali skomplikovať colníkom tipovanie na 
vykonanie kontrol. Navyše u týchto vozidiel menili pašeráci poznávacie značky podľa štátu, v ktorom sa 
aktuálne pohybovali. Niektoré vozidlá boli vybavené dômyselnými tajnými schránkami.  
 
Počas trvania celej operácie zabavili colníci 5 031 340 kusov cigariet rôznych značiek (Viceroy red, 
Viceroy blue, Fest blue, Fest red, Ckassic blue, Classic red, Jin Lin, Classis impérium red) buď bez 
akýchkoľvek kolkov, alebo s kolkami z Bieloruska, Ruska, Ukrajiny, Moldavska a s označením Duty Free. 
Medzi cigaretami boli originálne výrobky aj falzifikáty. Colníci zároveň zabavili aj 600 kilogramov tabaku 
v maloobchodnom balení. Z výsledkov doterajších kontrol vyplýva, že prevažná časť kontrabandu mala 
skončiť na prihraničných tržniciach na severozápade Českej republiky.  
 


