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2. oddiel Zrušovacie a záverečné ustanovenia 
 

 

Úvod 
 
(1) Účelom tohto nariadenia je upraviť postup colných orgánov pri kontrole obsahu poštových zásielok, na ktoré sa 

vzťahuje listové tajomstvo. 
 
(2) Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon“) colná kontrola obsahu poštových zásielok, na ktoré sa vzťahuje 
listové tajomstvo, sa vykoná, len ak je dôvodné podozrenie, že poštové zásielky obsahujú nielen písomné 
oznámenie, ale aj tovar. Skutočnosť, že bola vykonaná colná kontrola, je colný orgán povinný potvrdiť na obale 
poštovej zásielky a vyhotoviť o tom úradný záznam. 

 
1. oddiel Evidencia kontrolovaných poštových zásielok 

 
(3) Z  dôvodu uvedeného v odseku 2 tohto nariadenia pobočky colných úradov, ktoré pôsobia na poštách, sú 

povinné viesť autentizovanú „Evidenčnú knihu kontrolovaných poštových zásielok“ (je možné pokračovať 
v evidencii, ktorá bola založená podľa nariadenia GR CR SR č. 280/2007), ktorá musí obsahovať nasledujúce 
údaje: 

 
a) poradové číslo zápisu, 
b) dátum vykonania colnej kontroly, 
c) adresa odosielateľa, 
d) adresa príjemcu, 
e) dôvod vykonania colnej kontroly, 
f) hodnosť, titul, meno, priezvisko a funkcia colníka, ktorý vykonanie colnej kontroly nariadil, 
g) hodnosť, titul, meno, priezvisko a funkcia colníka, ktorý colnú kontrolu vykonal,  
h) výsledok colnej kontroly, 
i) hodnosť, titul, meno, priezvisko, funkcia a podpis colníka, ktorý záznam vyhotovil. 

  
(4) Vykonanie colnej kontroly sa na obale poštovej zásielky úradne potvrdí odtlačkom služobnej pečiatky colníka, 

ktorý colnú kontrolu vykonal a vedľa neho sa uvedie poznámka „Vykonaná colná kontrola“. 
 

(5) Podľa § 7 ods. 1 písm. c) a d) Colného zákona za podmienok ustanovených v medzinárodnej zmluve (napr. 
vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch), colnej 
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kontrole nepodliehajú diplomatická pošta a konzulárna pošta, ktorej sa poskytuje ochrana podľa medzinárodného 
práva a úradná korešpondencia, ktorej sa poskytuje ochrana podľa medzinárodného práva. Podľa § 7 ods. 2 
Colného zákona colnej kontrole nepodlieha tiež diplomatická pošta ani konzulárna pošta Ministerstva 
zahraničných vecí Slovenskej republiky. 

 
 2. oddiel Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 
(6) Zrušuje sa nariadenie GR CR SR č. 280/2007 „Colná kontrola obsahu poštových zásielok, na ktoré sa vzťahuje 

listové tajomstvo“. 
 
(7) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2016.  

 
 
 

 
                Ing. František Imrecze 

                 prezident finančnej správy 
 
Bratislava, 15. augusta 2016 
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