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 Nie každý tovar, ktorý je deklarovaný na vývoz, je automaticky tovarom dvojakého použitia !

 Colné orgány SR pri prepúšťaní tovarov do režimu vývoz striktne kontrolujú správnosť uplatňovania reštriktívnych opatrení

v zmysle platných nariadení .

 Nie je pravda, že chýba kontrola ! SR neporušuje pravidlá na vývoz tovarov dvojakého použitia !

Príslušník FS musí:

• vždy vykonať porovnanie parametrov deklarovaného tovaru uvedenom v colnom vyhlásení

• po získaní informácií a fotokópií dokladov každý prípad vývozu posúdiť samostatne s ohľadom na získané informácie

• rešpektovať pokyny zadané rizikovým profilom pri jeho aktivácii

• porovnať informácie s údajmi v prílohe č. I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2021/821 z kontrolného zoznamu a na

základe zistení sa rozhoduje, či sa bude povolenie na vývoz (licencia) vyžadovať alebo nie

• použiť na identifikáciu všetko dostupné technologické vybavenie

Ak na základe uvedených podkladov a informácií vznikne podozrenie, že vývozom tovaru by mohlo dôjsť k porušeniu platných

nariadení, vyžaduje sa spolupráca s MH SR.

Čo je tovar dvojakého použitia



FAKTY:

• príjemcovia v Ruskej federácii nie sú uvedení na sankčných zoznamoch, ktoré vydala EK.

• ide o tovar všeobecne použiteľný pre rôzne sféry hospodárstva.

• ak by sme hovorili o tovare dvojakého použitia, museli by uvedené ložiská spĺňať špecifické parametre podľa prílohy číslo 1

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2021/821 DUAL USE [ECCN 2A0001A, 2A101, 0B001 písm. b), f) a g)]

• muselo by tak ísť o vývoz skúšobných, kontrolných a výrobných zariadení, magnetické závesné ložiská, zariadenia a súčasti

osobitne navrhnuté alebo upravené pre procesy separácie izotopov atómovým laserom, valivé ložiská, radiálne guľkové ložiská

vyrobené z monelu alebo berýlia

STAV: 0 nezákonne vyvezených ložísk z celkového počtu 200 položiek uvedených v CV od 1.1.2022 do 31.10.2022

Takýto výsledok je aj vďaka nastavenému rizikovému profilu, ktorý bol aktivovaný pri colných konaniach. Príslušníkom FS prikazuje

vykonať kontrolu so zameraním na správne uplatňovanie sankčných opatrení EÚ voči Rusku.

LOŽISKÁ 



VÝVOZ VYBRANÝCH TOVAROV Z EÚ

Zdroj: Eurostat, údaje za mesiace 2/2022- 8/2022

Vývoz ložísk do RU                           Vývoz elektr. obvodov pre stroje na automat. spracovanie údajov do RU        Vývoz leteckých motorov do RU



VOJENSKÝ MATERIÁL

 Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu.

 Opatrenie MH SR č. 1/2021, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.

 „Výrobky obranného priemyslu“ sú výrobky, ich funkčné súčasti, príslušenstvo a náhradné diely, osobitne určené na

používanie (stroje, zariadenia a investičné celky vyrobené, upravené, vybavené alebo skonštruované osobitne na vojenské

účely, najmä pre vývoj, výrobu, kontrolu, dekompletáciu, likvidáciu a skúšanie ďalších výrobkov, ich súčastí a náhradných

dielov uvedených a služby poskytované alebo prijímané v súvislosti s výrobkami obranného priemyslu s výnimkou tých, ktoré

podliehajú DUAL USE)

Využívané sú :

• v ozbrojených silách (OS SR),

• v ozbrojených bezpečnostných zboroch (PZ SR, ZVJS),

• iných ozbrojených zboroch (FS),

• alebo ide o výrobky, ktoré sa používajú pri zabezpečovaní úloh obrany a bezpečnosti štátu.



OSTATNÉ TOVARY 

 Letecký motor ROTAX 912 nie je vojenským materiálom ani tovarom dvojakého použitia, nakoľko nespĺňa parametre

podľa zákona č. 392/2011 Z. z. a zákona č. 39/2011 Z. z. a podľa prílohy číslo 1 nariadenia Európskeho parlamentu a

Rady (EU) č. 2021/821. Uvádzaný motor bol vyvážaný ako časť ultraľahkého stavebnicového motorového lietadla

v rozobratom stave. Toto lietadlo taktiež nie je vojenským materiálom a ani tovarom dvojakého použitia. Nejde

o neobyklú operáciu vývozcu, vývozy aj pred začiatkom konfliktu.

 Pri vývoze bola vykonaná fyzická kontrola s výsledkom, že nejde o tovar dvojakého použitia.

 Náhradné diely na vrtuľníky nespĺňali klasifikáciu vojenského materiálu podľa zákona č. 392/2011 Z. z., a preto

nebolo potrebné predkladať vývoznú licenciu. Nejde o neobyklú operáciu vývozcu, vývozy mal aj pred začiatkom

konfliktu.

 Pri vývoze bola vykonaná fyzická aj dokladová kontrola so zistením, že nejde o tovar dvojakého použitia

ani vojenský materiál.



OSTATNÉ TOVARY 

 Časti strojov na triedenie nerastných surovín nie sú tovarom dvojakého použitia, keďže nesplňajú parametre podľa

zákona č. 39/2011 Z. z. a podľa prílohy číslo 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2021/821.

 Pri vývoze bola vykonaná dokladová kontrola so záverom, že nejde o tovar dvojakého použitia.

 Linka na výrobu ojadrovaných pätkových lán a častí a súčastí na výrobu pneumatík nie je tovarom dvojakého

použitia, keďže nespĺňa parametre podľa zákona č. 39/2011 Z. z. a podľa prílohy číslo 1 nariadenia Európskeho parlamentu

a Rady (EU) č. 2021/821. Nejde o neobyklú operáciu vývozcu, vývozy mal aj pred začiatkom konfliktu.

 Pri vývoze tovaru bola vykonaná dokladová kontrola, tovar nie je tovarom dvojakého použitia.

 Tovar splnil výnimku ustanovenia čl. 3i bod 3 Nariadenia Rady EÚ 2022/576, podľa ktorého sa zákaz vývozu

nevzťahuje na zmluvy uzatvorené pred 9. aprílom 2022 (existencia kontraktu z roku 2015).



OSTATNÉ TOVARY 

 Elektronické obvody - v tomto prípade bolo predložené vyhlásenie odosielateľa o tom, že nejde o tovar na použitie vo vojenskom

priemysle. Príjemca nebol na sankčnom zozname EÚ. Nejde o neobvyklú operáciu vývozcu, vývozy mal aj pred začiatkom konfliktu.

 Vykonaná bola kontrola predložených dokladov, tovar bol stotožnený s obchodnou faktúrou so záverom, že nejde o vývoz tovaru

dvojakého použitia.

 Motory do Kaliningradu nie sú tovarom dvojakého použitia. Ide o spätný vývoz z aktívneho zušľachťovacieho styku. Išlo o rozobraté

osobné automobily. Vývozca sa zaoberá rozoberaním automobilov za účelom predaja súčiastok. Príjemca nebol na sankčnom zozname EÚ.

 Pri vývoze bola uskutočnená štandardná dokladová kontrola s negatívnym výsledkom.

 Tovar splnil výnimku ustanovenia čl. 3i bod 3 Nariadenia Rady EÚ 2022/576, podľa ktorého sa zákaz vývozu nevzťahuje na

zmluvy uzatvorené pred 9. aprílom 2022.

 Časti strojov na obrábanie kovov - išlo o vývoz pre príjemcu, ktorý obchoduje so strojmi a vykonáva ich opravu a údržbu v rámci

maloobchodu a veľkoobchodu. Príjemca nebol na sankčnom zozname EÚ. Nejde o neobyklú operáciu vývozcu, vývozy mal aj pred

začiatkom konfliktu.

 Pri vývoze bola vykonaná fyzická a dokladová kontrola, tovar nie je na sankčnom zozname EÚ a nie je tovarom dvojakého

použitia.



VÝVOZY ZO SR (Rusko)

Zdroj: databáza FS



VÝVOZY ZO SR (Irán)

Zdroj: databáza FS

• Vysoká hodnota v októbri 2022 z 

dôvodu vývozov vzduchových 

kompresorov, ihlových, kuželíkových a 

valčekových ložísk

• Vo všetkých prípadoch vykonaná 

fyzická kontrola deklarovaného tovaru



VÝVOZY ZO SR (Bielorusko)

Zdroj: databáza FS



analýza rizika – FS SR

KÚ FS

informácie -

spolupráca

SIS, PZ SR, VOS

FR SR 

odd.zákazov a obmedzenítovar a 

doklady

EX/IM

PRIEBEH COLNEJ KONTROLY V PRAXI



Proces prijatia jednotných reštrikčných opatrení 

 Spoločný EÚ systém pre riadenie colných rizík „CRMS“ umožňuje čl. krajinám bezpečne a bezprostredne komunikovať 
v otázkach krízových situácií. Ide o komunikačný kanál medzi čl. štátmi a EK ako aj čl. štátmi navzájom.

 V  rámci krízovej situácie na Ukrajine prijímajú zložky colných správ rôzne dokumenty : 

o Odpovede EK na konkrétne otázky členských štátov ohľadom uplatňovania sankčných opatrení 

o Správy EK o aktivitách colných orgánov členských štátov v súvislosti s bezpečnostnou situáciou na Ukrajine 

o Informácie o vydaní rôznych príručiek a nariadení 

 Na základe zverejnených rizikových informácií RIF 005/EU/2022 a RIF 006/EU/2022 boli v národnom systéme rizikovej
profilácie vytvorené rizikové profily zamerané na sankcie voči Ruskej federácii (RU). Aktuálne je nasadených pre danú
tretiu krajinu 22 špecializovaných rizikových profilov, ktoré pokrývajú rizikové kritériá a indikátory vyžadované
pre jednotné uplatňovanie sankčných opatrení prijatých v EÚ.

 Rizikové profily sú dopĺňané a upravované priebežne a bezodkladne podľa zverejňovaných sankčných opatrení.
K dnešnému dňu len v roku 2022 bolo Nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach
s ohľadom na konanie Ruska zmenené a upravené 12-krát.



• Mala by byť táto zásielka predmetom kontroly? 

• Existuje varovanie alebo indikátor rizika? 

• Existuje nejaký informačný tip?

• Je to náhodný výber?

• Vyžaduje si táto zásielka licenciu? 

• Čo je to? Je vyhlásenie správne?

• Je zásielka kontrolovaná?

• Kam to smeruje?

• Mala by sa vydať licencia? 

• Aké je riziko nelegálneho šírenia?

• Má konečné použitie zmysel? 

• Je to primerané ku komodite a vo vzťahu k 
činnostiam koncového užívateľa?

Identifikácia tovaru

Analýza koncového použitia a 

koncového užívateľa

Stanovenie a riadenie rizika

COLNÉ KONANIE - ANALÝZA RIZÍK



PORUŠENIE PREDPISOV V OBLASTI DUAL USE

 Colné orgány majú možnosť sankcionovať fyzické aj právnické osoby za porušenie predpisov

v oblasti tovarov dvojakého použitia v súlade so zákonom č. 39/2011 Z.z. v platnom znení

 Colné orgány môžu fyzickej aj právnickej osobe uložiť pokutu za colný priestupok alebo delikt, ktorá

môže byť v rozmedzí od 100 tisíc eur do 650 tisíc eur, v prípade, ak je hodnota vyvezeného tovaru

dvojakého použitia vyššia ako 650 tisíc eur sa môže pokuta vyšplhať až do výšky trojnásobku

hodnoty vyvezeného tovaru



KAŽDÝ ÚKON JE ZAZNAMENANÝ

 Colné konanie je návrhové konanie, podáva ho deklarant a je podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) 
alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Identický spôsob podpisovania je využívaný aj zo strany FS - teda vieme    
o každom jednom kroku počas spracovania CV, máme k tomu historický záznam. 

 V rámci colného konania je možné, aby deklarant podal žiadosť o opravu CV, aj táto žiadosť je podpísaná KEP-om. Ak
colné orgány umožnia vykonanie opravy údajov CV, je vykonaná opakovaná analýza rizika, takže nemôže dôjsť
k obídeniu opatrení vzťahujúcich sa na deklarovanú nomenklatúru. V žiadnom prípade príslušník FS nemá oprávnenie
na opravu údajov deklarovaných zo strany vývozcu v CV.

 Pokiaľ je zo strany colných orgánov rozhodnuté o  vykonaní kontroly tovaru, resp. sprievodných dokumentov, oprava 
údajov v CV zo strany vývozcu nie je možná. 

 V rámci opravy CV po prepustení tovaru do navrhovaného režimu je možné okrem iného vykonať opravu kódu
nomenklatúry (resp. tovaru) na základe žiadosti, ktorú podáva deklarant. Aj tieto informácie o oprave CV sa nachádzajú
v histórii zmien.

 Každý úkon colných orgánov v rámci colného konania je zaznamenaný a nezmazateľný !!!



KONTROLY PO PREPUSTENÍ

Rok 2020

Subjekt, realizoval vývoz dvoch CNC strojov z EÚ do Ruskej federácie. Colné konanie a prepustenie tovaru do režimu bolo realizované

v Lotyšsku. Pri vývoze bola uplatnená podmienka Y901 (prehlásenie, že nejde o tovar dvojakého použitia), avšak preverovaním prípadu bolo

zistené, že ide o tovar dvojakého použitia podľa Nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. Vykonaná iná kontrola po prepustení, zistené porušenie

predpisov. Rozhodnutím bola vývozcovi colným úradom uložená pokuta vo výške 100.000 eur.

Rok 2021

Subjekt realizoval vývoz 50 ks dosiek plošných spojov pozostávajúcich len z vodivých prvkov a kontaktov mimo colné územie EÚ do Ruskej

federácie s uplatnením podmienky Y901, avšak preverovaním prípadu bolo zistené, že ide o tovar dvojakého použitia. Vykonaná iná kontrola

po prepustení, zistené porušenie predpisov, konanie o uložení pokuty nie je právoplatne ukončené.



KONTROLY PO PREPUSTENÍ

Rok 2022

Subjekt realizoval vývoz monokulárnych optických prístrojov na pozorovanie s nočným videním mimo colné územie EÚ na Ukrajinu.

Z informácií o vyvážanom tovare bolo zistené, že obnovovacia snímková frekvencia prístroja je 50 Hz, a preto ide o tovar dvojakého použitia.

Iná kontrola po prepustení naďalej prebieha.

Subjekt realizoval vývoz obrábacieho centra s neoddeliteľnými perifériami – v rozobratom stave, mimo colné územie EÚ do Turecka.

Z informácií o vyvážanom tovare bolo zistené, že je vybavené elektronickým zariadením na súčasné riadenie kontúrovania v piatich osiach,

a preto ide o tovar dvojakého použitia. Vykonaná iná kontrola po prepustení, zistené porušenie predpisov, konanie o uložení pokuty nie je

právoplatne ukončené.


