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239
ZÁKON
z 22. mája 2001
o spotrebnej dani z minerálnych olejov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Úvodné ustanovenie
(1) Tento zákon upravuje zdaòovanie minerálnych
olejov spotrebnou daòou (ïalej len „daò“) na daòovom
území.
(2) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) daòovým územím územie Slovenskej republiky,
b) daòovým skladom priestorovo a stavebne ohranièené miesto, kde prevádzkovate¾ daòového skladu za
podmienok ustanovených týmto zákonom minerálny olej v pozastavení dane vyrába, spracúva, mieša,
prípadne oznaèuje, skladuje, prijíma alebo odosiela,
c) prevádzkovate¾om daòového skladu právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie
na prevádzkovanie daòového skladu v pozastavení
dane (ïalej len „povolenie“),
d) pozastavením dane daòový režim, v ktorom sa vznik
daòovej povinnosti posunie až na deò, v ktorom sa
minerálny olej uvedie do daòového vo¾ného obehu,
e) uvedením minerálneho oleja do daòového vo¾ného
obehu
1. akéko¾vek vyòatie minerálneho oleja z pozastavenia dane, ak na takéto vyòatie nenadväzuje pozastavenie dane; vyòatím je aj vlastná spotreba minerálneho oleja prevádzkovate¾om daòového
skladu, ako aj prekroèenie lehoty uvedenej v § 20
ods. 9,
2. vyrobenie minerálneho oleja mimo pozastavenia
dane s výnimkou prepracovania zahranièného tovaru v aktívnom zuš¾ach•ovacom styku (podmieneèný systém)1) alebo prepracovania zahranièného tovaru v režime pod colným doh¾adom,2)
3. prepustenie minerálneho oleja do colného režimu
vo¾ný obeh,3) ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
4. nezákonný dovoz4) minerálneho oleja na daòové
územie alebo akéko¾vek odòatie minerálneho oleja
spod colného doh¾adu,5)
f) kódom kombinovanej nomenklatúry èíselný znak
tovaru pod¾a colného sadzobníka,
g) pohonnou látkou minerálny olej uvedený v § 3 ods.
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písm. a) zákona è. 238/2001 Z. z. Colný zákon.
až 337 zákona è. 238/2001 Z. z.
a 397 ods. 1 až 3 zákona è. 238/2001 Z. z.
ods. 4 a 5 zákona è. 238/2001 Z. z.
ods. 6 a 7 zákona è. 238/2001 Z. z.

2 a 3 urèený na použitie alebo ponúkaný na použitie, alebo použitý na pohon benzínových motorov,
naftových motorov, motorov upravených na spa¾ovanie skvapalnených plynných uh¾ovodíkov a leteckých motorov iných ako benzínových,
h) palivom minerálny olej uvedený v § 3 ods. 2 a 3
urèený na použitie alebo ponúkaný na použitie,
alebo použitý na výrobu tepla.
§2
Správca dane
Správcom dane je miestne príslušný colný úrad
(ïalej len „colný úrad“), prièom miestna príslušnos• sa
riadi u právnickej osoby jej sídlom a u fyzickej osoby
jej trvalým pobytom; ak nemožno takto urèi• miestnu
príslušnos•, urèí ju Colné riadite¾stvo Slovenskej republiky (ïalej len „colné riadite¾stvo“). Colné riadite¾stvo môže pre odštepný závod, inú organizaènú zložku
alebo pre prevádzkareò právnickej osoby alebo fyzickej
osoby, alebo pre dovozcu, ktorý predloží colné vyhlásenie inému než miestne príslušnému colnému úradu,
alebo keï sa colné konanie pri dovoze uskutoèní
v mieste koncentrácie colného konania, urèi• miestnu
príslušnos• aj inak, ak je to pre výkon správy dane
úèelnejšie.
§3
Predmet dane
(1) Predmetom dane sú minerálne oleje vyrobené na
daòovom území alebo dovezené na daòové územie.
(2) Minerálnym olejom sa na úèely tohto zákona
rozumie
a) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 00 00,
b) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2707 10,
2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11
a 2707 99 19,
c) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2709 00,
d) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00,
e) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 s výnimkou zemného plynu,
f) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2712 10,
2712 20, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39, 2712
90 91 a 2712 90 99,
g) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2715 00 00,
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h) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2901,
i) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2902 11,
2902 19 91, 2902 19 99, 2902 20, 2902 30,
2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 a 2902 44,
j) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3403 11 00
a 3403 19,
k) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3811,
l) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3817.
(3) Minerálnym olejom na úèely tohto zákona je aj
tovar neuvedený v odseku 2, ak
a) sa ponúka na použitie alebo sa použije ako pohonná
látka alebo ako prísada do pohonnej látky s výnimkou zemného plynu,
b) pozostáva úplne alebo èiastoène z uh¾ovodíkových
látok, ak sa ponúka na použitie alebo sa použije ako
palivo, s výnimkou zemného plynu, uhlia, rašeliny,
petrolejového koksu kódu kombinovanej nomenklatúry 2713 alebo iných porovnate¾ných pevných
uh¾ovodíkových látok.
(4) Ak dôjde k zmene èíselného znaku alebo opisu
tovaru v colnom sadzobníku, táto zmena nemá vplyv
na uplatnenie sadzby dane na predmet dane.
§4
Vznik daòovej povinnosti
Daòová povinnos• vzniká dòom
a) vyòatia minerálneho oleja z pozastavenia dane,
b) vyrobenia minerálneho oleja mimo pozastavenia dane s výnimkou prepracovania zahranièného tovaru
v aktívnom zuš¾ach•ovacom styku (podmieneèný
systém)1) alebo prepracovania zahranièného tovaru
v režime pod colným doh¾adom,2)
c) prijatia písomného colného vyhlásenia na prepustenie minerálneho oleja do colného režimu vo¾ný
obeh,3) ak na takýto minerálny olej nenadväzuje
pozastavenie dane,
d) vzniku colného dlhu nezákonným dovozom4) minerálneho oleja na daòové územie alebo akýmko¾vek
odòatím minerálneho oleja spod colného doh¾adu,5)
alebo iným spôsobom ako prijatím písomného colného vyhlásenia,6)
e) dodania minerálneho oleja, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane pod¾a § 7 ods. 1 a ktorý je ponúkaný na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo, alebo dòom jeho použitia ako pohonnej látky
alebo ako paliva, prièom dòom použitia ako pohonnej látky sa rozumie deò jeho umiestnenia do bežnej
nádrže [§ 11 ods. 2 písm. i)] a dòom použitia ako
paliva sa rozumie deò jeho umiestnenia do nádrže
spojenej s vykurovacím zariadením,
f) dodania alebo dòom použitia oznaèeného plynového oleja (§ 8 ) na iný ako urèený úèel,
g) dodania alebo dòom použitia minerálneho oleja
oslobodeného od dane (§ 11) na iný ako urèený úèel,
a tiež dòom nasledujúcim po poslednom dni lehoty
uvedenej v § 20 ods. 9, ak preprava minerálneho
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oleja nebola ukonèená v lehote uvedenej v § 20
ods. 9,
h) zistenia odcudzenia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja oslobodeného od
dane,
i) zistenia chýbajúceho množstva minerálneho oleja
v pozastavení dane alebo minerálneho oleja oslobodeného od dane s výnimkou množstva pripadajúceho na technologické straty, manipulaèné straty,
prirodzené úbytky a na prepravné straty, ak sú tieto
straty uznané správcom dane [§ 29 ods. 3 písm. g)],
ako aj množstva pripadajúceho na nenahradite¾né
straty minerálneho oleja v dôsledku vyššej moci,
j) zistenia držby minerálneho oleja, ktorého pôvod
a spôsob nadobudnutia nevie právnická osoba alebo fyzická osoba preukáza•.
§5
Daòový dlžník
Daòovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická
osoba,
a) ktorá vyòala minerálny olej z pozastavenia dane;
ak minerálny olej, ktorého vlastníkom sa stal štát
pod¾a osobitného predpisu,7) uviedol do daòového
vo¾ného obehu colný úrad, daòovým dlžníkom je
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá takýto
minerálny olej nadobudla alebo použila,
b) ktorá vyrobila minerálny olej mimo pozastavenia
dane [§ 4 písm. b)],
c) na ktorej úèet bolo predložené písomné colné vyhlásenie na prepustenie minerálneho oleja do colného
režimu vo¾ný obeh,3) ak sa na takýto minerálny olej
neuplatnilo pozastavenie dane,
d) ktorej colný dlh vznikol nezákonným dovozom 4) minerálneho oleja na daòové územie alebo akýmko¾vek odòatím minerálneho oleja spod colného doh¾adu,5) alebo iným spôsobom ako prijatím písomného
colného vyhlásenia,6)
e) ktorá ponúkla na použitie alebo použila minerálny
olej, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane pod¾a
§ 7 ods. 1, ako pohonnú látku alebo ako palivo,
f) ktorá ponúkla na použitie alebo použila oznaèený
minerálny olej na iný ako urèený úèel,
g) ktorá ponúkla na použitie alebo použila minerálny
olej oslobodený od dane na iný ako urèený úèel,
h) ktorej bol odcudzený minerálny olej v pozastavení
dane alebo oslobodený od dane, a ten mala v držbe,
ktorá takýto minerálny olej odcudzila alebo ktorá
má v držbe takýto odcudzený minerálny olej a bola
si vedomá alebo mala si by• vedomá, že takýto
minerálny olej bol odcudzený; ak bol odcudzený
takýto minerálny olej a bola naò zložená zábezpeka
na daò pod¾a § 15 ods. 8, daòovým dlžníkom je
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá túto
zábezpeku na daò zložila,
i) ktorá má v držbe minerálny olej a bolo u nej zistené
chýbajúce množstvo minerálneho oleja v pozastave-

6

) § 397 ods. 8 až 11 zákona è. 238/2001 Z. z.
) Napríklad § 386, 434 až 436 zákona è. 238/2001 Z. z., § 14a zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov

7

a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorších predpisov, Obèiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
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ní dane alebo oslobodeného od dane s výnimkou
množstva pripadajúceho na technologické straty,
manipulaèné straty, prirodzené úbytky a na prepravné straty uznané správcom dane [§ 29 ods. 3
písm. g)], ako aj množstva pripadajúceho na nenahradite¾né straty minerálneho oleja v dôsledku vyššej moci,
j) ktorá nevie preukáza• pôvod a spôsob nadobudnutia minerálneho oleja, ktorý má v držbe,
k) ktorá zložila zábezpeku na daò na prepravovaný
minerálny olej, a preprava minerálneho oleja nebola ukonèená v lehote uvedenej v § 20 ods. 9.
§6
Základ dane
(1) Základom dane je množstvo minerálneho oleja
vyjadrené v litroch alebo kilogramoch.
(2) Litrom (l) na úèely tohto zákona je liter minerálneho oleja pri teplote 15 oC.
§7
Sadzba dane
(1) Sadzba dane sa ustanovuje takto:
a) motorový benzín kódu
kombinovanej nomenklatúry
2710 00 27, 2710 00 29,
2710 00 32 a palivo pre
tryskové motory benzínového
typu kódu kombinovanej
nomenklatúry 2710 00 37
11 800 Sk/1 000 l
b) motorový benzín kódu
kombinovanej nomenklatúry
2710 00 26, 2710 00 34
a 2710 00 36
12 600 Sk/1 000 l
c) stredný olej kódu
kombinovanej nomenklatúry
2710 00 51 a 2710 00 55
7 300 Sk/1 000 l
d) plynový olej kódu
kombinovanej nomenklatúry
2710 00 66, 2710 00 67
a 2710 00 68 s výnimkou
pod¾a § 8 ods. 1
11 200 Sk/1 000 l
e) vykurovací olej kódu
kombinovanej nomenklatúry
2710 00 74, 2710 00 76,
2710 00 77 a 2710 00 78
300 Sk/1 000 kg
f) skvapalnené plynné
uh¾ovodíky kódu
kombinovanej nomenklatúry
2711 12 až 2711 19 00
1. urèené na použitie, ponúkané
na použitie alebo použité
ako pohonná látka
2 370 Sk/1 000 kg
2. urèené na použitie, ponúkané
na použitie alebo použité
ako palivo
0 Sk/1 000 kg.
(2) Na minerálny olej, na ktorý nie je v odseku 1
8

) § 2 Obchodného zákonníka.
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ustanovená sadzba dane, ak sa použil ako pohonná
látka alebo ako palivo, alebo ak je na tieto úèely
ponúkaný, sa uplatní sadzba dane toho minerálneho
oleja uvedeného v odseku 1, ktorému sa úèelom použitia alebo vlastnos•ami najviac približuje. To neplatí pre
minerálny olej uvedený v § 8 ods. 1, ak sa použije na
urèené úèely (§ 8 ods. 1), a pre plynné uh¾ovodíky
v plynnom stave a minerálny olej uvedený v § 11 ods.
2 písm. a) a b).
(3) Na minerálny olej, ktorý je zmesou zdanených
minerálnych olejov navzájom alebo zdanených olejov
s inými látkami s výnimkou pod¾a odseku 4, a suma
dane pripadajúca na túto zmes je vyššia ako súèet súm
dane pripadajúcich na jednotlivé zložky zmesi, uplatní
sa daò, ktorá je rozdielom medzi daòou pripadajúcou
na túto zmes pod¾a úèelu použitia a sumou daní pripadajúcich na jednotlivé zložky zmesi.
(4) Na minerálny olej, ktorý je zmesou zdanených
minerálnych olejov kódu kombinovanej nomenklatúry
2710 00 66 až 2710 00 68 uvedených v § 7 ods. 1
a minerálneho oleja oslobodeného od dane uvedeného
v § 11 ods. 2 písm. a) vyrobenou mimo daòového skladu, je daò vyrovnaná použitím preukázate¾ne zdaneného minerálneho oleja (§ 24 ods. 2).
(5) Na množstvo minerálneho oleja, pre ktoré vznikla
daòová povinnos• pod¾a § 4 písm. f), sa uplatní daò,
ktorá sa vypoèíta ako súèin tohto množstva a rozdielu
medzi sadzbou dane uvedenou v § 7 ods. 1 písm. d)
a sadzbou dane uvedenou v § 8.
§8
Znížená sadzba dane na oznaèené plynové oleje
(1) Znížená sadzba dane sa ustanovuje vo výške
3 500 Sk/1 000 l na plynové oleje kódu kombinovanej
nomenklatúry 2710 00 66, 2710 00 67 a 2710 00 68
oznaèené na èerveno v súlade s týmto zákonom, ak sú
urèené na použitie ako
a) palivo,
b) pohonná látka pre pohon
1. hnacích vozidiel na železniènej dráhe pri verejnej
preprave osôb a nákladov vykonávanej v rámci
podnikania,8)
2. strojov urèených výluène na práce v po¾nohospodárskej a lesnej výrobe vykonávanej v rámci podnikania,8) uvedených v klasifikácii produkcie pod
èíselným znakom 29.3 – Stroje pre po¾nohospodárstvo a lesníctvo,
3. motorov stacionárnych zariadení urèených na výrobu elektrickej energie.
(2) Zníženú sadzbu dane možno uplatni• aj na dovezený oznaèený plynový olej, ak je oznaèený pod¾a § 9.
§9
Oznaèovanie plynového oleja
(1) Oznaèovaním plynového oleja sa na úèely tohto
zákona rozumie rovnomerné primiešavanie farbiva
a indikaènej látky tak, aby v zmesi pozostávajúcej
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z jedného dielu oznaèeného a z desiatich dielov neoznaèeného plynového oleja bolo ešte vo¾ným okom vidite¾né zafarbenie pod¾a § 8 ods.1. Druh a množstvo látok,
ktorými musia by• plynové oleje oznaèené, ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“). Oznaèovanie plynového oleja podlieha daòovému dozoru.

a) odníme, ak nie sú splnené podmienky na oznaèovanie plynového oleja pod¾a § 9 ods. 2,
b) môže odòa•, ak plynový olej nie je oznaèovaný pod¾a
§ 9 ods. 1.

(2) Na daòovom území sa môže plynový olej oznaèova• len v daòovom sklade, ktorý je vybavený vhodným
dávkovacím a zmiešavacím zariadením alebo iným podobným zariadením, ktorým sa zabezpeèí oznaèovanie
pod¾a odseku 1.

(1) Minerálny olej je oslobodený od dane, ak má by•
použitý v užívate¾skom podniku (§ 16)
a) na iné úèely ako pohonná látka alebo ako palivo
s výnimkou minerálnych olejov kódu kombinovanej
nomenklatúry 2710 00 26, 2710 00 27, 2710 00 29,
2710 00 32, 2710 00 34, 2710 00 36, 2710 00 37,
2710 00 51, 2710 00 66, 2710 00 67 a 2710 00 68;
to platí aj pre podnik na výrobu minerálnych olejov
uvedený v § 13 ods. 6, ktorý nie je daòovým skladom,
b) ako letecká pohonná látka pri preprave osôb
a nákladov a pri ostatnom poskytovaní služieb vykonávaných vzdušnou leteckou technikou v rámci
podnikania,8) pre vzdušnú leteckú techniku ozbrojených síl, ozbrojených bezpeènostných zborov
a pre vzdušnú leteckú techniku záchranných služieb; leteckou pohonnou látkou na úèely tohto zákona je minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 26, 2710 00 37 a 2710 00 51,
c) ako lodná prevádzková látka pri preprave osôb
a nákladov na Dunaji vykonávanej v rámci podnikania;8) lodnou prevádzkovou látkou na úèely tohto
zákona je minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 66, 2710 00 67 a 2710 00 68
použitý ako pohonná látka alebo palivo,
d) ako pohonná látka pre autobusy vo verejnej pravidelnej autobusovej doprave, a to v mestskej autobusovej doprave, prímestskej autobusovej doprave
a osobitnej pravidelnej autobusovej doprave,9) ak
pohonnou látkou sú skvapalnené plynné uh¾ovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až
2711 19 00,
e) ako nástrek do vysokých pecí v rámci chemického
redukèného procesu.

(3) Ak plynový olej oznaèený pod¾a tohto zákona je
ponúkaný na použitie alebo použitý v rozpore s § 8
ods. 1, zdaní sa pod¾a § 7 ods. 1 písm. d).
(4) Zakázané je
a) oznaèovanie iných minerálnych olejov ako plynového oleja uvedeného v § 8 ods. 1 spôsobom pod¾a
odseku 1,
b) zriedenie, odstránenie alebo každá iná zmena oznaèenia plynového oleja mimo daòového skladu, ktorý má
povolenie na oznaèovanie plynového oleja pod¾a § 10,
c) uvádzanie do daòového vo¾ného obehu oznaèeného
plynového oleja, ak nie je oznaèený pod¾a odseku 1,
d) použitie oznaèeného plynového oleja bez osvedèenia
o registrácii a odberného poukazu,
e) použitie oznaèeného plynového oleja na iný ako
urèený úèel.
§ 10
Povolenie na oznaèovanie plynového oleja
(1) Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý chce
oznaèova• plynový olej, písomne požiada colné riadite¾stvo o vydanie povolenia na oznaèovanie plynového
oleja. Žiados• musí obsahova•
a) obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu (ïalej len „identifikaèné údaje“), vrátane sídiel prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom
alebo trvalým pobytom,
b) daòové identifikaèné èíslo žiadate¾a,
c) predpokladané množstvo roènej výroby oznaèeného
plynového oleja.
(2) Prílohou žiadosti sú údaje o inštalovanom zariadení a technická dokumentácia (technický výkres) zariadenia na oznaèovanie plynového oleja.
(3) Colné riadite¾stvo alebo ním poverený colný úrad
preverí údaje uvedené v písomnej žiadosti a v prílohe
k žiadosti, a ak sú splnené podmienky na oznaèovanie
plynového oleja pod¾a § 9 ods. 2, colné riadite¾stvo
vydá povolenie na oznaèovanie plynového oleja.
(4) Colné riadite¾stvo povolenie na oznaèovanie plynového oleja
9

§ 11
Oslobodenie od dane

(2) Od dane je oslobodený aj minerálny olej
a) vyrobený z rastlinných tukov a olejov, tiež chemicky modifikovaných, uvedených v kapitole 15 colného sadzobníka, ak podiel uh¾ovodíkových látok
v òom obsiahnutý nie je vyšší ako 5 % objemu,
b) vzniknutý pri spracovaní biologických odpadov alebo pri èistení odpadových vôd, ak ide o plynné
uh¾ovodíky (bioplyn),
c) použitý na nevyhnutné prevádzkové alebo technologické úèely v podniku na výrobu minerálnych
olejov, ktorý je daòovým skladom [§ 12 ods. 2
písm. a)], s výnimkou použitia ako pohonnej látky
pre dopravné prostriedky,
d) odobratý ako vzorka na úèely daòového dozoru
(§ 29) alebo inej úradnej kontroly, skúšky alebo
zistenia,10)

) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
) Napríklad § 14a zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb., zákon è. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky

10

a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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e) použitý v daòovom sklade (§ 12 ods. 2) na vlastné
laboratórne skúšky,
f) preukázate¾ne nenávratne znièený,
g) preukázate¾ne znehodnotený, ak je odo dòa znehodnotenia až do doby jeho opätovného získania (regenerácie) nepoužite¾ný ako pohonná látka alebo ako
palivo,
h) dovezený ozbrojenými silami cudzích štátov na použitie v rámci aktivít pod¾a medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná,11)
i) nachádzajúci sa pri dovoze v bežných nádržiach
dopravných prostriedkov, pracovných strojov, klimatizaèných, chladiarenských a iných podobných
zariadení, a ktorý slúži na ich vlastný pohon alebo
prevádzku. Bežnými nádržami sa na úèely tohto
zákona rozumejú nádrže pevne zabudované výrobcom dopravných prostriedkov, strojov a zariadení
uvedených v prvej vete, ako aj nádrže na plyn, ak
plyn slúži ako pohonná látka.
§ 12
Pozastavenie dane
(1) Pozastavenie dane sa uplatní na minerálny olej,
ktorý sa nachádza v daòovom sklade alebo sa prepravuje za podmienok ustanovených v § 19, alebo ktorého
vlastníkom sa stal štát pod¾a osobitného predpisu,7)
s výnimkou preukázate¾ne zdaneného minerálneho
oleja (§ 24).
(2) Daòovým skladom pod¾a § 1 ods. 2 písm. b) môže
by• len
a) podnik na výrobu minerálnych olejov (§ 13), v ktorom sa z ropy alebo ropných destilátov destiláciou
a nadväznými technologickými postupmi vyrábajú
minerálne oleje v pozastavení dane, a to najmä pohonné látky a palivá; pri splnení tých istých podmienok môže by• daòovým skladom aj èas• podniku,
b) sklad minerálnych olejov, v ktorom sa minerálne
oleje v pozastavení dane skladujú, prijímajú, odosielajú, prípadne aj miešajú, ak
1. skladovacia kapacita je najmenej 1 000 000 litrov
minerálneho oleja s výnimkou skladu leteckých
pohonných látok v priestore letiska a cisternovej
lode uvedenej v bode 2,
2. skladovacie zariadenie je pevne zabudované s výnimkou cisternovej lode, pre ktorú správca prístavu vydal povolenie na trvalé státie v bazéne prístavu a z ktorej sa vydáva minerálny olej ako lodná
prevádzková látka,
3. skladovacie nádrže sú uspôsobené tak, aby v nich
bolo možné skladova• oddelene jednotlivé druhy
minerálnych olejov, technické riešenie nádrží
z h¾adiska bezpeènosti práce a ochrany životného
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prostredia spåòa slovenské technické normy,12)
skladovacie nádrže sú úradne ociachované a sú
vybavené vhodným ciachovaným meracím zariadením na meranie množstva preteèeného minerálneho oleja, špecifickej hmotnosti a teploty pri
príjme a výdaji.
(3) Daòovým skladom nemôže by• èerpacia stanica
pohonných látok.
(4) Na daòový sklad, v ktorom sa v pozastavení dane
skladujú, prijímajú, odosielajú minerálne oleje kódu
kombinovanej nomenklatúry 2711, sa nevz•ahujú
ustanovenia odseku 2 písm. b) bodov 1 a 2, § 15 ods. 7
a § 19 ods. 4. Ustanovenie odseku 2 písm. b) bodu 3
sa uplatní primerane.
§ 13
Podnik na výrobu minerálnych olejov
(1) Podnikom na výrobu minerálnych olejov na úèely
tohto zákona je podnik nachádzajúci sa na daòovom
území, v ktorom sa v rámci podnikania8) vyrábajú minerálne oleje uvedené v § 3 ods. 2.
(2) Výrobou minerálneho oleja nie je vzájomné miešanie zdanených minerálnych olejov alebo miešanie
zdanených minerálnych olejov s inými látkami, ak vytvorená zmes je minerálnym olejom a suma dane pripadajúca na túto zmes nie je vyššia ako súèet súm
dane pripadajúcich na jednotlivé zložky zmesi.
(3) Výrobou minerálneho oleja nie je ani získanie
minerálneho oleja
a) pri likvidácii ekologických havárií,
b) v zariadeniach na èistenie a udržiavanie vodných
tokov a v zariadeniach na èistenie a úpravu vody,
c) v zariadeniach na udržiavanie èistoty vzduchu pri
manipulácii s minerálnymi olejmi alebo pri odplyòovaní dopravných prostriedkov urèených na prepravu minerálnych olejov,
d) pri èistení èistiacich látok, pracovných odevov alebo
starého papiera,
ak sa takto získaný minerálny olej nespracuje alebo
nepoužije ako pohonná látka alebo ako palivo alebo ak
sa vyvezie z daòového územia, alebo ak sa zlikviduje.
(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má
oprávnenie na podnikanie13) a má v predmete podnikania výrobu minerálnych olejov, musí písomne požiada• colný úrad o zaradenie do evidencie podnikov na
výrobu minerálnych olejov do 30 dní po nadobudnutí
oprávnenia na podnikanie; v žiadosti uvedie údaje
pod¾a § 15 ods. 1 a priloží výpis z obchodného registra
alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní
alebo overený odpis iného dokladu preukazujúceho
oprávnenie na podnikanie13) nie starší ako 30 dní.

11

) Napríklad oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú

12

stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúèastnenými v Partnerstve za mier vz•ahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl.

) STN 753415 Ochrana vody pred ropnými látkami, objekty pre manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie,

13

STN 650201 Hor¾avé kvapaliny, prevádzky a sklady.

) Napríklad zákon è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník,

§ 12c zákona è. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní obèanov v znení zákona è. 219/1991 Zb. a zákona è. 455/1991 Zb., § 2 a 37
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
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(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
prevádzkova• podnik na výrobu minerálnych olejov
v pozastavení dane, okrem zaradenia do evidencie
pod¾a odseku 4, musí písomne požiada• colné riadite¾stvo prostredníctvom colného úradu aj o registráciu
a vydanie povolenia pod¾a § 15.
(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje podnik na výrobu minerálnych olejov bez
pozastavenia dane a chce používa• daòovo zvýhodnený
minerálny olej a obchodova• s daòovo zvýhodneným
minerálnym olejom, ktorý sám vyrobil, okrem zaradenia do evidencie pod¾a odseku 4, musí písomne požiada• colný úrad aj o registráciu a vydanie odberného
poukazu na odber daòovo zvýhodneného minerálneho
oleja (ïalej len „odberný poukaz“) pod¾a § 16.
§ 14
Sklad minerálnych olejov
(1) Skladom minerálnych olejov na úèely tohto zákona je podnik nachádzajúci sa na daòovom území,
v ktorom sa v rámci podnikania8) minerálne oleje skladujú, prijímajú a odosielajú.
(2) Skladom minerálnych olejov je aj podnik, ktorého
prevádzkovate¾om je právnická osoba, ktorá nie je
zriadená na úèel podnikania, ale v predmete èinnosti
má zapísané
a) skladovanie minerálneho oleja osobitného urèenia,
ktorého vlastníkom je štát, alebo
b) skladovanie a predaj leteckých pohonných látok.
(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
prevádzkova• sklad minerálnych olejov v pozastavení
dane, musí písomne požiada• colné riadite¾stvo prostredníctvom colného úradu o registráciu a vydanie
povolenia (§ 15).
(4) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
prevádzkuje sklad minerálnych olejov, nemá povolenie
na prevádzkovanie daòového skladu, postupuje pod¾a
§ 17.
§ 15
Povolenie na prevádzkovanie daòového skladu
(1) Žiados• o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daòového skladu musí obsahova•
a) identifikaèné údaje žiadate¾a vrátane sídiel prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadate¾a,
b) daòové identifikaèné èíslo žiadate¾a,
c) názov, obchodné oznaèenie a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka minerálnych olejov vyrábaných, spracovávaných, skladovaných,
d) predpokladaný roèný objem výroby minerálnych
olejov.
(2) Prílohami žiadosti sú:
a) technická dokumentácia a opis daòového skladu
s pripojeným náèrtom jeho umiestnenia, spôsob za14

) Zákon è. 563/1991 Zb. o úètovníctve v znení neskorších predpisov.
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bezpeèenia minerálneho oleja pred neoprávneným
použitím, poèet zariadení na meranie prietoku, teploty, hmotnosti, hustoty minerálneho oleja a doklad
o úradnom overení týchto zariadení,
b) technologický opis postupu výroby s uvedením
spracovávaných surovín, výrobkov, ktoré majú by•
vyrobené, s opisom vlastností rozhodujúcich pre
ich správne zdanenie, ved¾ajších výrobkov, prípadne odpadu a roèný objem výroby, spracovania, skladovania, predaja a úèel vlastného použitia minerálneho oleja,
c) výpis z obchodného registra alebo živnostenského
registra nie starší ako 30 dní alebo overený odpis
iného dokladu preukazujúceho oprávnenie na podnikanie13) nie starší ako 30 dní.
(3) Žiadate¾ je povinný na požiadanie colného úradu
uvies• aj ïalšie údaje potrebné pre správne zdanenie
minerálnych olejov alebo na úèely daòového dozoru.
(4) Povolenie možno vyda• žiadate¾ovi, len ak sú
splnené podmienky pod¾a § 12 a ak
a) vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu,14)
b) vedie evidenciu pod¾a § 25 alebo § 26,
c) zložil zábezpeku na daò pod¾a odseku 7,
d) voèi nemu ani voèi obchodným spoloènostiam alebo
družstvám, ktorých vlastníkom, spoluvlastníkom,
èlenom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym orgánom je vlastník, spoluvlastník, èlen štatutárneho
orgánu alebo štatutárny orgán žiadate¾a, nemá colný úrad ani daòový úrad poh¾adávky po lehote
splatnosti, prièom sa za poh¾adávky po lehote splatnosti nepovažuje povolený odklad platenia alebo
povolené splátky,
e) nebol právoplatne odsúdený za hospodársky trestný èin ani nie je proti nemu za takýto èin vedené
trestné stíhanie,
f) nie je v likvidácii ani nie je voèi nemu vyhlásený
konkurz alebo povolené vyrovnanie, ani nie je konate¾om takejto spoloènosti.
(5) Colný úrad preverí u žiadate¾a skutoènosti
a údaje pod¾a odsekov 1 až 4; protokol o vykonanej
previerke, prípadne stanovisko k žiadosti pod¾a odseku 11 zašle spolu so žiados•ou colnému riadite¾stvu.
(6) O vydaní povolenia rozhoduje colné riadite¾stvo.
Colné riadite¾stvo pri vydaní povolenia pridelí daòovému skladu registraèné èíslo a vydá osvedèenie o registrácii.
(7) Žiadate¾ pred vydaním povolenia zloží zábezpeku
na daò vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesaèné množstvo minerálneho oleja uvedeného do daòového vo¾ného obehu v predchádzajúcom kalendárnom roku, prièom do výšky zábezpeky sa zapoèíta aj
daò pripadajúca na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daòového vo¾ného obehu na úèely oslobodené od dane. Ak nemožno zábezpeku na daò urèi•
pod¾a prvej vety, žiadate¾ zloží zábezpeku na daò vo
výške dane pripadajúcej na predpokladané mesaèné
množstvo minerálneho oleja, ktorý bude uvedený do
daòového vo¾ného obehu. Zábezpeka na daò sa nevz•ahuje na minerálny olej osobitného urèenia, ktoré-
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ho vlastníkom je štát. Žiadate¾ je povinný zloži• zábezpeku na daò za každý daòový sklad, ktorý chce prevádzkova•, èím nie je dotknuté ustanovenie § 19
ods. 4. Ak colné riadite¾stvo povolenie nevydá, bezodkladne vráti žiadate¾ovi zloženú zábezpeku na daò.
(8) Zloženie zábezpeky na daò pod¾a odseku 7 možno
vykona•
a) prevodom (vkladom) finanèných prostriedkov na
úèet colného úradu, prièom colnému úradu nevzniká povinnos• vyplati• žiadate¾ovi úrok,
b) bankovou zárukou15) vystavenou v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak
záruèná listina obsahuje výhrady banky alebo poboèky zahraniènej banky (ïalej len „banka“).
(9) Prevádzkovate¾ daòového skladu
a) je povinný upravi• zloženú zábezpeku na daò pod¾a
odseku 7, ak sa zmenili podmienky, z ktorých sa
vychádzalo pri jej stanovení, a to
1. zvýši• zloženú zábezpeku na daò, ak daò pripadajúca na množstvo minerálneho oleja uvedeného do
daòového vo¾ného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac je vyššia o 20 % ako zložená
zábezpeka na daò, a to najneskôr do 15. dòa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom došlo k prevýšeniu dane nad zloženou
zábezpekou na daò,
2. doplni• zábezpeku na daò o sumu, ktorú colný
úrad použil na úhradu daòovej poh¾adávky, a to
do 15 dní odo dòa úhrady,
b) môže písomne požiada• colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku o zníženie
zloženej zábezpeky na daò, ak zložená zábezpeka na
daò je vyššia o viac ako 20 % než daò pripadajúca
na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daòového vo¾ného obehu za predchádzajúci kalendárny
mesiac; colný úrad vráti príslušný rozdiel do 30 dní
od podania žiadosti.
(10) Zábezpeku na daò použije colný úrad na úhradu
dane, ak daò nie je zaplatená v lehote splatnosti dane
ustanovenej týmto zákonom.
(11) Ak žiadate¾om o povolenie je podnik na výrobu
minerálnych olejov, môže colné riadite¾stvo na základe
žiadosti èiastoène alebo úplne odpusti• zloženie zábezpeky na daò pod¾a odseku 7, ak nie sú pochybnosti
o jeho daòovej spo¾ahlivosti a nie je ohrozená vymožite¾nos• alebo vybratie dane. Rovnako sa postupuje, ak
žiados• o èiastoèné alebo úplné odpustenie zloženia
zábezpeky na daò podá prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorým je podnik na výrobu minerálnych olejov.
(12) Prevádzkovate¾ daòového skladu je povinný
každú zmenu skutoèností a údajov pod¾a odsekov 1 až
4 oznámi• colnému úradu do 15 dní od ich vzniku.
Colný úrad preverí u prevádzkovate¾a daòového skladu údaje uvedené v oznámení a výsledok uvedie v protokole o vykonanej kontrole, ktorý spolu s oznámením
zašle colnému riadite¾stvu. Colné riadite¾stvo s prihliadnutím na rozsah zmien upraví pôvodné povolenie
alebo vydá nové povolenie; pri vydaní nového povolenia
15
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pre toho istého prevádzkovate¾a daòového skladu sa
neuplatní ustanovenie druhej vety odseku 6.
(13) Colné riadite¾stvo povolenie na prevádzkovanie
daòového skladu
a) odníme, ak daòový sklad vstúpi do likvidácie,
b) môže odòa•, ak zanikli dôvody, na ktorých základe
bolo povolenie vydané, prièom prihliada na závažnos• dôvodov.
(14) Pri odòatí povolenia pod¾a odseku 13
a) prevádzkovate¾ daòového skladu za úèasti colného
úradu vykoná inventarizáciu zásob minerálneho
oleja ku dòu odòatia povolenia a najneskôr nasledujúci pracovný deò po dni odòatia povolenia predloží daòové priznanie a zaplatí daò,
b) zloženú zábezpeku na daò pod¾a odseku 8 písm. a)
colný úrad použije na úhradu poh¾adávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daò
bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej
osobe, ktorej bolo odòaté povolenie,
c) v prípade, ak zabezpeèením dane je banková záruka, colný úrad na základe záruènej listiny požiada
o úhradu poh¾adávok týkajúcich sa dane príslušnú
banku.
(15) Podrobnosti a náležitosti záruènej listiny ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo.
§ 16
Užívate¾ský podnik
(1) Užívate¾ským podnikom na úèely tohto zákona je
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania8) používa• daòovo zvýhodnený minerálny olej na základe registrácie a odberného
poukazu.
(2) Daòovo zvýhodneným minerálnym olejom na
úèely tohto zákona je minerálny olej
a) so zníženou sadzbou dane pod¾a § 8,
b) oslobodený od dane pod¾a § 11 ods. 1 a ods. 2
písm. a) a b),
c) z ktorého sa uplatòuje vrátenie dane pod¾a § 24
ods. 1,
d) na ktorý nie je ustanovená sadzba dane, ak podlieha
daòovému dozoru (§ 29).
(3) Užívate¾ským podnikom na úèely tohto zákona je
na základe registrácie a odberného poukazu aj
a) právnická osoba, ktorá nie je zriadená alebo založená na úèel podnikania a ktorá je oprávnená používa• daòovo zvýhodnený minerálny olej
1. uvedený v odseku 2 písm. a) a d),
2. na úèely oslobodené od dane pod¾a § 11 ods. 1
písm. b),
b) fyzická osoba neuvedená v odseku 1, ktorá je oprávnená používa• daòovo zvýhodnený minerálny olej
uvedený v odseku 2 písm. a).
(4) Registráciu pod¾a odsekov 1 a 3 vykonáva a odberný poukaz vydáva colný úrad na základe písomnej
žiadosti. Žiados• obsahuje

) § 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 21/1992 /Zb. o bankách v znení neskorších predpisov,
§ 313 až 322 Obchodného zákonníka.
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a) identifikaèné údaje žiadate¾a vrátane sídiel prevádzok, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým
pobytom žiadate¾a,
b) daòové identifikaèné èíslo žiadate¾a; ak žiadate¾
nemá daòové identifikaèné èíslo, uvedie svoje rodné
èíslo,
c) názov a obchodné oznaèenie daòovo zvýhodneného
minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej
nomenklatúry,
d) úèel použitia daòovo zvýhodneného minerálneho
oleja pod¾a ustanovení tohto zákona a predpokladané množstvo roènej spotreby v príslušnej mernej
jednotke,
e) identifikaèné údaje dodávate¾a minerálneho oleja,
f) ïalšie údaje odôvodòujúce vydanie odberného poukazu.
(5) Prílohami žiadosti sú:
a) výpis z obchodného registra alebo živnostenského
registra nie starší ako 30 dní alebo overený odpis
iného dokladu preukazujúceho oprávnenie na podnikanie13) nie starší ako 30 dní,
b) technická dokumentácia a opis miesta spracovania
a uskladnenia daòovo zvýhodneného minerálneho
oleja a spôsob jeho zabezpeèenia pred neoprávneným použitím,
c) technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa
má daòovo zvýhodnený minerálny olej použi• ako
pohonná látka alebo ako palivo,
d) technologický postup a údaje o spotrebe daòovo
zvýhodneného minerálneho oleja, ak sa má minerálny olej použi• ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese.
(6) Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí
u žiadate¾a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak
žiadate¾ spåòa podmienky na registráciu, colný úrad
mu pridelí registraèné èíslo, vydá osvedèenie o registrácii a odberný poukaz.
(7) Užívate¾ský podnik je povinný každú zmenu údajov pod¾a odsekov 4 a 5 oznámi• colnému úradu do 15
dní od jej vzniku s výnimkou údajov pod¾a odseku 4
písm. d), keï je povinný zmenu údajov oznámi• vopred.
Až keï colný úrad vydá nové osvedèenie o registrácii
s pôvodne prideleným registraèným èíslom, môže užívate¾ský podnik použi• daòovo zvýhodnený minerálny
olej na úèely, o ktoré požiadal.
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minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej
nomenklatúry,
d) úèel použitia daòovo zvýhodneného minerálneho
oleja pod¾a ustanovení tohto zákona a predpokladané množstvo roènej spotreby v príslušnej mernej
jednotke.
(10) Colný úrad odníme odberný poukaz a zruší
registráciu, ak
a) daòovo zvýhodnený minerálny olej bol použitý na
iné úèely, ako sú uvedené v osvedèení o registrácii
a v odbernom poukaze, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 32 ods. 3),
b) zanikli dôvody, na ktorých základe bolo osvedèenie
o registrácii vydané,
c) odberný poukaz nebol použitý na nákup daòovo
zvýhodneného minerálneho oleja v priebehu 12 kalendárnych mesiacov od dátumu jeho vydania,
d) bola vykonaná registrácia a vydané povolenie pod¾a
§ 15.
(11) Pri odòatí odberného poukazu a zrušení registrácie pod¾a odseku 10 sa primerane uplatnia ustanovenia § 15 ods. 14. O odòatí odberného poukazu a zrušení registrácie colný úrad najneskôr do troch dní
informuje príslušných dodávate¾ov daòovo zvýhodneného minerálneho oleja.
§ 17
Registrovaný obchodník
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
v rámci podnikania8) obchodova• s minerálnymi olejmi, musí písomne požiada• colný úrad o registráciu,
a ak chce obchodova• s daòovo zvýhodnenými minerálnymi olejmi uvedenými v § 16 ods. 2 písm. a), c)
a d), musí písomne požiada• colný úrad aj o vydanie
odberného poukazu. Žiados• obsahuje
a) identifikaèné údaje žiadate¾a vrátane sídiel prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadate¾a,
b) daòové identifikaèné èíslo žiadate¾a,
c) názov a obchodné oznaèenie minerálneho oleja, príslušný kód kombinovanej nomenklatúry a predpokladaný roèný obrat v príslušnej mernej jednotke,
d) identifikaèné údaje dodávate¾a minerálneho oleja,
e) identifikaèné údaje odberate¾a minerálneho oleja.

(8) Colný úrad vyhotoví žiadate¾ovi odberný poukaz
pre každého dodávate¾a, v ktorom uvedie údaje pod¾a
odseku 4 a pridelené registraèné èíslo, urèí dobu platnosti odberného poukazu a v prípade obmedzenej doby jeho platnosti aj povolené množstvo odberu daòovo
zvýhodneného minerálneho oleja. Odberný poukaz vyhotoví trojmo, jedno vyhotovenie si ponechá colný
úrad a dve vyhotovenia odovzdá užívate¾skému podniku, ktorý si jedno vyhotovenie ponechá a jedno vyhotovenie predloží svojmu dodávate¾ovi.

(2) Prílohami žiadosti sú:
a) výpis z obchodného registra alebo živnostenského
registra nie starší ako 30 dní alebo overený odpis
iného dokladu preukazujúceho oprávnenie na podnikanie13) nie starší ako 30 dní,
b) technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia
daòovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného
v odseku 1 a spôsob jeho zabezpeèenia pred neoprávneným použitím, prièom skladovacie zariadenie musí
spåòa• podmienky uvedené v § 12 ods. 2 písm. b) bode
3, ak žiadate¾ má skladovacie zariadenie.

(9) V opakovanej žiadosti o vydanie odberného poukazu užívate¾ský podnik uvedie
a) svoje identifikaèné údaje a registraèné èíslo,
b) identifikaèné údaje dodávate¾a minerálneho oleja,
c) názov a obchodné oznaèenie daòovo zvýhodneného

(3) Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí
u žiadate¾a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak
žiadate¾ spåòa podmienky na registráciu, colný úrad
mu pridelí registraèné èíslo, vydá osvedèenie o registrácii a odberný poukaz.
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(4) Registrovaný obchodník je povinný pred vydaním odberného poukazu zloži• zábezpeku na daò vo
výške 5 000 000 Sk prevodom (vkladom) finanèných
prostriedkov na úèet colného úradu.
(5) Registrovaný obchodník môže použi• minerálny
olej so zníženou sadzbou dane [§ 8 ods. 1 písm. a)] ako
palivo, len ak má toto použitie zapísané v osvedèení
o registrácii. V tomto prípade je prílohou k žiadosti
o vydanie odberného poukazu aj technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má minerálny olej so
zníženou sadzbou dane použi• ako palivo.
(6) Registrovaný obchodník je povinný každú zmenu
údajov pod¾a odsekov 1 a 2 oznámi• colnému úradu
do 15 dní od jej vzniku.
(7) Colný úrad odníme odberný poukaz registrovanému obchodníkovi, ak
a) minerálny olej alebo odberný poukaz nebol použitý
v súlade s ustanoveniami tohto zákona,
b) nebol použitý na nákup minerálneho oleja uvedeného v odseku 1 v priebehu 12 kalendárnych mesiacov od dátumu jeho vydania.
(8) Colný úrad odníme odberný poukaz a zruší registráciu registrovanému obchodníkovi, ak bola vykonaná registrácia a vydané povolenie pod¾a § 15.
(9) Colný úrad po odòatí odberného poukazu pod¾a
odseku 7 alebo 8 použije zloženú zábezpeku na daò na
úhradu poh¾adávok týkajúcich sa dane a prípadný
zostatok zábezpeky na daò bezodkladne vráti registrovanému obchodníkovi.
§ 18
Postup pri odbere daòovo zvýhodneného
minerálneho oleja
(1 Právnická osoba alebo fyzická osoba môže odobera• daòovo zvýhodnený minerálny olej len na základe
odberného poukazu alebo povolenia. Pri odbere daòovo zvýhodneného minerálneho oleja sa preukáže dodávate¾ovi osvedèením o registrácii a predloží odberný
poukaz alebo povolenie najneskôr pri prvom odbere
daòovo zvýhodneného minerálneho oleja. Pri odbere
minerálneho oleja oslobodeného od dane (§ 11 ods. 1)
sa preukáže dodávate¾ovi i potvrdením colného úradu
o výške zloženej zábezpeky na daò pripadajúcu na
množstvo prepravovaného minerálneho oleja.
(2) Bez odberného poukazu alebo povolenia možno
odobera• minerálny olej
a) oslobodený od dane pod¾a § 11 ods. 2 písm. a) a b),
b) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 21,
2710 00 25, 2710 00 55 a 2710 00 59, ak je urèený
na iné úèely ako pohonná látka alebo ako palivo,
len ak sa dodáva v obale, ktorého objem nepresahuje desa• litrov.
(3) Odberate¾ daòovo zvýhodneného minerálneho
oleja je povinný bezodkladne po prevzatí umiestni•
daòovo zvýhodnený minerálny olej v mieste, ktoré
uviedol v prílohe k žiadosti o registráciu.
(4) Odberate¾ daòovo zvýhodneného minerálneho
oleja je povinný použi• daòovo zvýhodnený minerálny
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olej len na úèely uvedené v osvedèení o registrácii
a v odbernom poukaze alebo v povolení.
(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba neuvedená
v § 21 ods. 2 je povinná pri dovoze daòovo zvýhodneného minerálneho oleja preukáza• sa pohraniènému
colnému úradu osvedèením o registrácii, odberným
poukazom a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daò, ak dováža minerálny olej oslobodený od dane (§ 11 ods. 1).
§ 19
Postup pri preprave minerálneho oleja
v pozastavení dane a minerálneho oleja
oslobodeného od dane
(1) Minerálny olej v pozastavení dane možno prepravova• len
a) z jedného daòového skladu do druhého daòového
skladu na daòovom území,
b) vtedy, ak dovoz (§ 21) alebo vývoz (§ 22) uskutoèòuje prevádzkovate¾ daòového skladu,
c) do daòového skladu na daòovom území, ak sa prepravuje minerálny olej, ktorého vlastníkom sa stal
štát pod¾a osobitného predpisu.7)
(2) Minerálny olej oslobodený od dane pod¾a § 11
ods. 1 možno prepravova• len
a) z daòového skladu do užívate¾ského podniku alebo
do podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 na daòovom území,
b) z podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného
v § 13 ods. 6 do užívate¾ského podniku na daòovom
území,
c) vtedy, ak dovoz (§ 21) alebo vývoz (§ 22) uskutoèòuje užívate¾ský podnik alebo prevádzkovate¾ podniku
na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13
ods. 6.
(3) Minerálny olej v pozastavení dane a minerálny
olej uvedený v § 16 ods. 2 písm. b) a d) možno prepravova• len so sprievodným dokumentom.
(4) Na minerálny olej, ktorý sa má prepravova• v pozastavení dane alebo má by• oslobodený od dane (§ 11
ods. 1), musí by• vždy zložená zábezpeka na daò
s výnimkou, ak je minerálny olej prepravovaný potrubím alebo železniènou dopravou alebo sa priamo plní
do bežných nádrží lietadiel a lodí na úèely oslobodené
od dane pod¾a § 11 ods. 1 písm. b) a c). Zábezpeka na
daò sa zloží najmenej vo výške dane pripadajúcej na
množstvo prepravovaného minerálneho oleja. Zloženie
zábezpeky na daò na minerálny olej, ktorý sa má
prepravova• v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak
zábezpeka na daò pod¾a § 15 ods. 7 je zložená v takej
výške, že pokrýva i zábezpeku na daò na minerálny
olej, ktorý sa má prepravova• v pozastavení dane. Na
prepravu minerálneho oleja
a) v pozastavení dane zloží zábezpeku na daò prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý
1. je odosielate¾om (dodávate¾om),
2. pri dovoze je príjemcom (dovozcom),
3. pri vývoze je odosielate¾om (vývozcom),
4. je príjemcom minerálneho oleja, ktorého vlastníkom sa stal štát pod¾a osobitného predpisu,7)
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5. je príjemcom (odberate¾om), ak minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane [odsek 1 písm. a)]
je v jeho vlastníctve,
b) oslobodeného od dane zloží zábezpeku na daò
1. prevádzkovate¾ podniku na výrobu minerálnych
olejov uvedeného v § 13 ods. 6 alebo užívate¾ský
podnik, ktorý je príjemcom (odberate¾om),
2. pri dovoze prevádzkovate¾ podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 alebo užívate¾ský podnik, ktorý je príjemcom (dovozcom),
3. pri vývoze prevádzkovate¾ podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 alebo
užívate¾ský podnik, ktorý je odosielate¾om (vývozcom),
c) colný úrad môže na požiadanie povoli•, aby namiesto odosielate¾a zložil zábezpeku na daò prepravca.
(5) Každé vydanie minerálneho oleja v pozastavení
dane, ako aj každé vydanie minerálneho oleja oslobodeného od dane (§ 11 ods. 1) sa musí písomne oznámi•
colnému úradu príslušnému pre príjemcu (odberate¾a)
minerálneho oleja a colnému úradu príslušnému pre
odosielate¾a (dodávate¾a). Oznámenie obsahuje
a) identifikaèné údaje odosielate¾a (dodávate¾a) minerálneho oleja,
b) názov, obchodné oznaèenie a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry a množstvo minerálneho
oleja,
c) daòový režim prepravovaného minerálneho oleja,
d) deò vydania minerálneho oleja,
e) identifikaèné údaje príjemcu minerálneho oleja.
(6) Údaje pod¾a odseku 5 oznámi odosielate¾ (dodávate¾) minerálneho oleja písomne, najneskôr nasledujúci pracovný deò po dni vydania minerálneho oleja.
Údaje o postupnom vydaní minerálneho oleja, ktorý sa
uskutoènil v priebehu jedného dòa pre toho istého
príjemcu, zahrnie odosielate¾ (dodávate¾) do jedného
písomného oznámenia. Ak sú vytvorené podmienky
elektronického prenosu údajov a ak tým nebude s•ažený daòový dozor, colný úrad môže na požiadanie
odosielate¾a (dodávate¾a) povoli• oznamovanie údajov
o postupnom vydaní minerálneho oleja, ktorý sa uskutoènil pre toho istého príjemcu (odberate¾a) v priebehu
jedného dòa alebo viacerých dní v týždni, elektronickou formou denne; elektronickou formou oznámené
údaje o dodávkach minerálneho oleja v priebehu jedného týždòa pre toho istého príjemcu (odberate¾a)
zahrnie odosielate¾ (dodávate¾) do jedného písomného
oznámenia.
(7) Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane
alebo oslobodený od dane musí by• po ukonèení prepravy bezodkladne umiestnený v sklade oprávneného
príjemcu (odberate¾a).
(8) Na zábezpeku na daò pod¾a odseku 4 sa vz•ahujú
rovnako ustanovenia § 15 ods. 8 a 10. Zloženú zábezpeku na daò možno na požiadanie vráti•, ak je preprava minerálneho oleja ukonèená pod¾a § 20 ods. 9.
§ 20
Sprievodný dokument
(1) Prevádzkovate¾ daòového skladu vyhotoví na pre-
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pravu minerálneho oleja v pozastavení dane sprievodný dokument v štyroch vyhotoveniach pod¾a vzoru
ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo. Jednotlivé diely sprievodného dokumentu oznaèí èíslami 1, 2, 3 a 4. Sprievodný dokument vyhotoví aj vtedy, ak sa minerálny
olej prepravuje potrubím z daòového skladu do iného
daòového skladu na daòovom území. V prípade prepravy minerálneho oleja potrubím sa môže sprievodný
dokument vyhotovi• elektronickou formou.
(2) Diel 1 si ponechá prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý je odosielate¾om (dodávate¾om) minerálneho
oleja, a diely 2, 3 a 4 odovzdá prepravcovi minerálneho
oleja.
(3) Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý je príjemcom (odberate¾om) minerálneho oleja,
a) potvrdí príjem minerálneho oleja na dieloch 2, 3 a 4
a ponechá si diel 2,
b) odošle diel 3 potvrdený colným úradom príslušným
pre príjemcu (odberate¾a) prevádzkovate¾ovi daòového skladu, ktorý je odosielate¾om (dodávate¾om)
minerálneho oleja, najneskôr nasledujúci pracovný
deò po dni ukonèenia prepravy,
c) diel 4 ponechá colnému úradu príslušnému pre
príjemcu (odberate¾a) minerálneho oleja.
(4) Colný úrad príslušný pre príjemcu (odberate¾a)
minerálneho oleja po prijatí dielu 4 písomne alebo
elektronickou formou najneskôr do 15 dní oznámi
colnému úradu príslušnému pre odosielate¾a (dodávate¾a) minerálneho oleja ukonèenie prepravy minerálneho oleja s výnimkou prípadu, ak miesto odoslania
a miesto urèenia prepravovaného minerálneho oleja je
v miestnej príslušnosti toho istého colného úradu.
(5) Ak sa uskutoèní preprava minerálneho oleja po
èastiach, vyhotoví prevádzkovate¾ daòového skladu,
ktorý je odosielate¾om (dodávate¾om) minerálneho oleja, príslušný poèet sprievodných dokumentov na každú èas• prepravovaného minerálneho oleja.
(6) Pod¾a odsekov 1 až 5 postupuje aj prevádzkovate¾
daòového skladu, ak prepravuje minerálny olej z jedného svojho daòového skladu do svojho druhého daòového skladu.
(7) Pod¾a odsekov 1 až 5 postupuje prevádzkovate¾
daòového skladu, užívate¾ský podnik a prevádzkovate¾ podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného
v § 13 ods. 6 aj pri preprave minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. b) a d) s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 2 písm. a) a b)
a registrovaný obchodník pri preprave minerálneho
oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. d).
(8) Pri dovoze (§ 21) minerálneho oleja v pozastavení
dane alebo minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2
písm. b) a d) sa pri obehu sprievodného dokumentu
považuje pohranièný colný úrad za odosielate¾a (dodávate¾a) minerálneho oleja a pri vývoze (§ 22) za príjemcu (odberate¾a) minerálneho oleja.
(9) Preprava minerálneho oleja je ukonèená, ak colný
úrad príslušný pre príjemcu (odberate¾a) potvrdil na
dieloch 3 a 4 sprievodného dokumentu, že minerálny
olej prevzal oprávnený príjemca (odberate¾). Preprava
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minerálneho oleja musí by• ukonèená do 30 dní odo
dòa vyhotovenia sprievodného dokumentu.
(10) Na posúdenie lehôt predloženia jednotlivých
dielov dokladu o preprave je rozhodujúci dátum ich
prevzatia pri osobnom doruèení alebo dátum podania
pri doruèení poštou.
§ 21
Dovoz minerálneho oleja
(1) Dovozom minerálneho oleja na úèely tohto zákona je jeho prepustenie do colného režimu vo¾ný obeh.3)
(2) Ak minerálny olej dováža prevádzkovate¾ daòového skladu, je povinný
a) preukáza• sa colnému úradu, ktorý minerálny olej
prepustí do colného režimu vo¾ný obeh, 3) povolením
a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daò pripadajúcu na prepravované množstvo minerálneho oleja v pozastavení dane (§ 19),
b) vyhotovi• sprievodný dokument (§ 20), v ktorom
miesto odosielate¾a uvedie colný úrad, ktorý prepustí minerálny olej do colného režimu vo¾ný obeh, 3)
a pohranièný colný úrad.
(3) Ak minerálny olej dováža užívate¾ský podnik
alebo prevádzkovate¾ podniku na výrobu minerálnych
olejov uvedeného v § 13 ods. 6, je povinný
a) preukáza• sa colnému úradu, ktorý minerálny olej
prepustí do colného režimu vo¾ný obeh,3)
1. osvedèením o registrácii, odberným poukazom
a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daò, ktorá pripadá na množstvo minerálneho oleja dovážaného užívate¾ským podnikom
na úèely oslobodené od dane pod¾a § 11 ods. 1
alebo prevádzkovate¾om podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 na úèely
oslobodené od dane pod¾a § 11 ods. 1 písm. a),
2. osvedèením o registrácii a odberným poukazom
pri dovoze minerálneho oleja uvedeného v § 16
ods. 2 písm. a) a d),
b) vyhotovi• sprievodný dokument (§ 20) pri dovoze
minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. b)
a d), v ktorom miesto odosielate¾a minerálneho oleja uvedie colný úrad, ktorý prepustí minerálny olej
do colného režimu vo¾ný obeh, 3) a pohranièný colný
úrad.
(4) Ak minerálny olej dováža registrovaný obchodník, je povinný
a) preukáza• sa colnému úradu, ktorý minerálny olej
prepustí do colného režimu vo¾ný obeh,3) odberným
poukazom, ak dováža minerálny olej uvedený v § 16
ods. 2 písm. a) a d),
b) vyhotovi• sprievodný dokument (§ 20) pri dovoze
minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. d),
v ktorom miesto odosielate¾a minerálneho oleja
uvedie colný úrad, ktorý prepustí minerálny olej do
colného režimu vo¾ný obeh, 3) a pohranièný colný
úrad.
16

) § 377 a 378 zákona è. 238/2001 Z. z.
) § 364 až 369 zákona è. 238/2001 Z. z.
18
) § 78 až 85 zákona è. 238/2001 Z. z.
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(5) Pri dovoze minerálneho oleja sa použijú ustanovenia colných predpisov, ak tento zákon neustanovuje
inak.
§ 22
Vývoz minerálneho oleja
(1) Vývozom minerálneho oleja na úèely tohto zákona je jeho prepravenie mimo daòového územia v rámci
podnikania, ak je minerálny olej prepustený v režime
vývozu16) alebo v režime pasívneho zuš¾ach•ovacieho
styku17) a ak je jeho výstup potvrdený pohranièným
colným úradom v písomnom colnom vyhlásení.18) Na
požiadanie colného úradu vývoz treba preukáza• aj
iným dokladom, najmä dokladom o preprave tovaru do
zahranièia, dokladom o platbe zo zahranièia za vyvezený tovar. Vývoz minerálneho oleja je oslobodený od
dane, ak vývozcom minerálneho oleja je užívate¾ský
podnik, podnik na výrobu minerálnych olejov uvedený
v § 13 ods. 6 alebo registrovaný obchodník, s výnimkou vývozu minerálneho oleja daòovým skladom, ktorý sa uskutoèòuje v pozastavení dane.
(2) Vývoz nezdaneného minerálneho oleja, ktorý nie
je doložený dokladom pod¾a odseku 1, sa považuje za
minerálny olej uvedený do daòového vo¾ného obehu.
(3) Ak minerálny olej vyváža prevádzkovate¾ daòového skladu, je povinný
a) preukáza• sa colnému úradu, ktorý prepustí minerálny olej do režimu vývozu, povolením a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na
daò pripadajúcu na prepravované množstvo minerálneho oleja v pozastavení dane (§ 19),
b) vyhotovi• sprievodný dokument (§ 20), kde miesto
príjemcu minerálneho oleja uvedie colný úrad, ktorý prepustí minerálny olej do režimu vývozu, a pohranièný colný úrad.
(4) Ak minerálny olej vyváža
a) užívate¾ský podnik, je povinný
1. preukáza• sa colnému úradu, ktorý prepustí minerálny olej do režimu vývozu, osvedèením o registrácii a odberným poukazom pri vývoze minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. d)
a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daò, ktorá pripadá na množstvo vyvážaného minerálneho oleja oslobodeného od dane
pod¾a § 11 ods. 1,
2. vyhotovi• sprievodný dokument (§ 20) pri vývoze
minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm.
b) a d), v ktorom miesto príjemcu minerálneho
oleja uvedie colný úrad, ktorý prepustí minerálny
olej do režimu vývozu, a pohranièný colný úrad,
b) prevádzkovate¾ podniku na výrobu minerálnych
olejov uvedeného v § 13 ods. 6, je povinný
1. preukáza• sa colnému úradu, ktorý prepustí minerálny olej do režimu vývozu, osvedèením o registrácii a odberným poukazom pri vývoze minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. d),
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2. vyhotovi• sprievodný dokument (§ 20) pri vývoze
minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm.
d), v ktorom namiesto príjemcu minerálneho oleja
uvedie colný úrad, ktorý prepustí minerálny olej
do režimu vývozu, a pohranièný colný úrad.
(5) Vývozom minerálneho oleja na úèely tohto zákona je aj dodanie leteckých pohonných látok zahranièným leteckým spoloènostiam a dodanie lodných prevádzkových látok zahranièným lodným spoloènostiam
do nádrží lietadiel a lodí na ich vlastný pohon a prevádzku. Dokladom preukazujúcim takto uskutoènený
vývoz je doklad potvrdzujúci prevzatie minerálneho
oleja zahraniènou leteckou spoloènos•ou alebo zahraniènou lodnou spoloènos•ou potvrdený colným úradom. V týchto prípadoch sa neuplatnia ustanovenia
odsekov 1 až 4.
(6) Ak preukázate¾ne zdanený minerálny olej vyváža
z daòového územia prevádzkovate¾ podniku na výrobu
minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 alebo registrovaný obchodník (§ 17), pri uplatnení vrátenia
dane postupuje primerane pod¾a ustanovení § 24.
(7) Ak minerálny olej uvedený v § 16 ods. 2 písm. a)
a d) vyváža registrovaný obchodník, je povinný
a) preukáza• sa colnému úradu, ktorý prepustí minerálny olej do režimu vývozu odberným poukazom,
b) vyhotovi• sprievodný dokument (§ 20) pri vývoze
minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. d),
v ktorom namiesto príjemcu minerálneho oleja uvedie colný úrad, ktorý prepustí minerálny olej do
režimu vývozu, a pohranièný colný úrad.
(8) Ak sa pri vývoze nachádza minerálny olej, s výnimkou pod¾a odseku 5, v bežných nádržiach dopravných prostriedkov, pracovných strojov, klimatizaèných, chladiarenských a iných podobných zariadení
a ktorý slúži na ich vlastný pohon alebo prevádzku,
neuplatnia sa ustanovenia odsekov 1 až 4, 6 a 7.
§ 23
Zdaòovacie obdobie, daòové priznanie, dodatoèné
daòové priznanie, splatnos• dane
(1) Zdaòovacím obdobím je kalendárny mesiac.
(2) Ak je daòovým dlžníkom prevádzkovate¾ daòového skladu, je povinný najneskôr do 25. dòa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daòová
povinnos•, predloži• colnému úradu daòové priznanie
vyhotovené pod¾a vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo,
a v rovnakej lehote zaplati• daò. Daòové priznanie je
povinný predloži• aj za zdaòovacie obdobie, v ktorom
mu daòová povinnos• nevznikla.
(3) Ak je daòovým dlžníkom právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá vyrobila minerálny olej mimo
pozastavenia dane a je prevádzkovate¾om podniku na
výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6,
je povinná najneskôr nasledujúci pracovný deò po
dni vzniku daòovej povinnosti zaplati• daò a v lehote
19

) § 406 až 411 zákona è. 238/2001 Z. z.
) Zákon è. 238/2001 Z. z.
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pod¾a odseku 2 predloži• colnému úradu daòové priznanie za zdaòovacie obdobie.
(4) Daòový dlžník neuvedený v odsekoch 2 a 3 je
povinný predloži• colnému úradu daòové priznanie
najneskôr nasledujúci pracovný deò po dni vzniku
daòovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplati• daò.
(5) Rozhodnutie o urèení colného dlhu19) plní funkciu daòového priznania.
(6) V prípade pod¾a odseku 5 je daò splatná v lehote
pod¾a osobitného predpisu.20)
(7) Daòový dlžník pod¾a odseku 2 v daòovom priznaní uvedie
a) množstvo minerálnych olejov, ktoré bolo vydané
z daòového skladu vrátane vlastnej spotreby daòového skladu, v èlenení pod¾a ståpca 1 vzoru daòového priznania,
b) množstvo minerálnych olejov z minerálnych olejov
uvedených v písmene a), ktoré bolo vydané v pozastavení dane, oslobodené od dane, a množstvo minerálnych olejov, z ktorých sa uplatòuje vrátenie
dane,
c) rozdiel medzi množstvom minerálneho oleja pod¾a
písmen a) a b),
d) výslednú daò, ktorá pripadá na množstvo minerálneho oleja pod¾a písmena c).
(8) Daòový dlžník pod¾a odsekov 3 a 4 v daòovom
priznaní uvedie množstvo minerálneho oleja, z ktorého
vznikla daòová povinnos•, v èlenení pod¾a ståpca 1
vzoru daòového priznania a daò pripadajúcu na toto
množstvo.
(9) Daòový dlžník je povinný vypoèíta• daò sám
s výnimkou, ak daòová povinnos• vznikne pod¾a § 4
písm. c) a d), keï daò vypoèíta colný úrad. Daò sa
vypoèíta ako súèin množstva minerálneho oleja a príslušnej sadzby dane. Daò sa zaokrúhli na koruny
smerom nahor.
(10) Ak daòový dlžník zistí, že predložené daòové
priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má
za následok zvýšenie dane, predloží colnému úradu
dodatoèné daòové priznanie neodkladne po zistení
nezrovnalosti s uvedením obdobia, ktorého sa dodatoèné daòové priznanie týka, a zaplatí daò do desiatich pracovných dní odo dòa predloženia dodatoèného
daòového priznania. Dodatoèné daòové priznanie musí by• oznaèené slovom „Dodatoèné“. V dodatoènom
daòovom priznaní sa uvedú iba rozdiely oproti pôvodne podanému daòovému priznaniu. Ak dodatoèné daòové priznanie predloží daòový dlžník do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zdaòovacom
období, ktorého sa oprava týka, neuplatní sa sankcia
pod¾a § 31 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b), len ak sa
tak stalo prvýkrát v rámci kalendárneho roka.
(11) Dodatoèné daòové priznanie pod¾a odseku 12
nemožno predloži•, ak pred jeho predložením vykonal
colný úrad úkon smerujúci k preskúmaniu správnosti
daòovej povinnosti alebo uplatneného vrátenia dane
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za obdobie, ktorého by sa dodatoèné daòové priznanie
týkalo.
(12) Ak predložené daòové priznanie je nesprávne
alebo neúplné a jeho oprava má za následok zníženie
dane, daòový dlžník
a) pod¾a odseku 2 môže vykona• opravu v dodatoènom
daòovom priznaní, najneskôr však do 12 kalendárnych mesiacov od konca zdaòovacieho obdobia,
ktorého sa oprava týka,
b) pod¾a odsekov 3 a 4 uplatní vrátenie dane v dodatoènej žiadosti a postupuje pod¾a § 24 ods. 6
písm. b).
§ 24
Vrátenie dane
(1) Daò možno vráti•
a) užívate¾skému podniku, ak
1. použil preukázate¾ne zdanený minerálny olej
v rámci podnikania8) na úèely oslobodené od dane
pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a d),
2. uskutoènil vývoz (§ 22) preukázate¾ne zdaneného
minerálneho oleja,
b) prevádzkovate¾ovi podniku na výrobu minerálnych
olejov uvedeného v § 13 ods. 6, ak
1. použil preukázate¾ne zdanený minerálny olej
v rámci podnikania8) na úèely oslobodené od dane
pod¾a § 11 ods. 1 písm. a),
2. preukázate¾ne zdanený minerálny olej dodal na
úèely oslobodené od dane pod¾a § 11 ods. 1 písm.
b) až d),
3. uskutoènil vývoz (§ 22) preukázate¾ne zdaneného
minerálneho oleja,
c) prevádzkovate¾ovi daòového skladu (§ 12 ods. 2)
1. vtedy, ak prevzal preukázate¾ne zdanený minerálny olej,
2. z minerálneho oleja uvedeného v § 7 ods. 1 písm.
d), do ktorého pridal metylester repkového oleja,
a to vo výške skutoèného podielu metylesteru repkového oleja, najviac však do výšky 5 % objemu,
ak takýto minerálny olej uviedol do daòového
vo¾ného obehu,
d) registrovanému obchodníkovi (§ 17), ak
1. preukázate¾ne zdanený minerálny olej dodal na
úèely oslobodené od dane pod¾a § 11 ods. 1
písm. b) a c),
2. naplnil preukázate¾ne zdanený minerálny olej
podpoložky kódu kombinovanej nomenklatúry
2710 00 55 do spotrebite¾ského balenia, ktorého
objem nepresahuje desa• litrov,
3. uskutoènil vývoz (§ 22) preukázate¾ne zdaneného
minerálneho oleja,
e) užívate¾skému podniku, prevádzkovate¾ovi podniku
na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13
ods. 6 a prevádzkovate¾ovi daòového skladu z preukázate¾ne zdaneného minerálneho oleja, ak daòová povinnos• vznikla z dôvodu prekroèenia lehoty
na ukonèenie prepravy minerálneho oleja (§ 20
ods. 9).
21
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(2) Preukázate¾ne zdaneným minerálnym olejom na
úèely tohto zákona je minerálny olej doložený dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daòou a doklad potvrdzujúci zaplatenie dane v cene minerálneho oleja, napríklad daòovým dokladom,21)
dokladom z registraènej pokladne èerpacej stanice pohonných látok,22) výpisom z úètu v banke, výdavkovým pokladnièným dokladom, a v prípade pod¾a odseku 1 písm. e) doložený dokladom potvrdzujúcim jeho
nadobudnutie a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie
dane.
(3) Daò možno vráti• aj daòovému dlžníkovi, ak už
daò zaplatil a ak zaplatenú daò vypoèítal
a) v neprospech príjemcu (odberate¾a), ktorému vyhotovil dobropis, prièom o vrátenie dane môže požiada• až po úhrade dobropisu príjemcovi (odberate¾ovi),
b) vo svoj vlastný neprospech.
(4) Vrátenie dane uplatní
a) prevádzkovate¾ daòového skladu v daòovom priznaní (§ 23 ods. 2) alebo v dodatoènom daòovom
priznaní (§ 23 ods. 14), ak vrátenie dane uplatní po
skonèení zdaòovacieho obdobia, za ktoré daòové
priznanie už predložil,
b) užívate¾ský podnik, prevádzkovate¾ podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6
alebo registrovaný obchodník v žiadosti o vrátenie
dane pod¾a vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.
(5) Žiados• o vrátenie dane za zdaòovacie obdobie
(§ 23) možno predloži• colnému úradu až po skonèení
toho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli splnené
všetky podmienky na uplatnenie vrátenia dane, najneskôr však do 12 kalendárnych mesiacov od konca
kalendárneho mesiaca, v ktorom boli splnené všetky
podmienky na uplatnenie vrátenia dane, inak možnos•
uplatni• vrátenie dane zaniká.
(6) Ak užívate¾ský podnik alebo prevádzkovate¾ podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13
ods. 6 alebo registrovaný obchodník zistí, že predložená žiados• je nesprávna alebo neúplná a jej oprava má
za následok
a) zníženie uplatneného vrátenia dane, je povinný
predloži• daòové priznanie. V daòovom priznaní
uvedie daò vo výške rozdielu medzi uplatneným
vrátením dane uvedeným v žiadosti a skutoènou
výškou vrátenej dane, a túto daò zaplatí v lehote
pod¾a § 23, ak už daò bola vrátená,
b) zvýšenie uplatneného vrátenia dane, môže predloži•
dodatoènú žiados• o vrátenie dane, v ktorej uvedie
rozdiel oproti pôvodne podanej žiadosti, ako aj zdaòovacie obdobie, ktorého sa oprava týka; dodatoènú
žiados• možno predloži• do 12 kalendárnych mesiacov od konca zdaòovacieho obdobia, ktorého sa
oprava žiadosti týka, inak možnos• predloženia dodatoènej žiadosti zaniká.
(7) Colný úrad vráti daò do 30 dní odo dòa predlo-

) § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
) § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou
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ženia žiadosti, ak sú splnené všetky podmienky na
vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote zaène kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a zistí, že
žiados• o vrátenie dane je oprávnená, vráti daò do
desiatich dní od ukonèenia kontroly.
(8) Daò sa vráti
a) zahranièným diplomatickým misiám v Slovenskej
republike z minerálneho oleja použitého ako palivo
na vykurovanie priestorov misií a použitého ako
pohonná látka na prevádzku služobných motorových vozidiel pri dodržaní vzájomnosti,
b) medzinárodným inštitúciám so sídlom v Slovenskej
republike na základe medzinárodných dohôd o ich
zriadení, a to z minerálneho oleja použitého ako
palivo na vykurovanie priestorov týchto inštitúcií
a použitého ako pohonná látka na prevádzku služobných motorových vozidiel,
c) Ministerstvu obrany Slovenskej republiky z minerálneho oleja dodaného na území Slovenskej republiky bez dane ozbrojeným silám cudzích štátov na
použitie v služobných vozidlách, lietadlách a lodiach v rámci aktivít pod¾a medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná.11)
(9) Podrobnosti uplatnenia vrátenia dane pod¾a odseku 8, spôsob, výšku a lehotu vrátenia dane ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
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e) druh, množstvo a dátum vývozu minerálneho oleja,
colný úrad, v ktorom sa uskutoènilo colné konanie,
a identifikaèné údaje deklaranta.
(3) Vydanie minerálneho oleja v pozastavení dane
alebo vydanie daòovo zvýhodneného minerálneho oleja musí ma• prevádzkovate¾ daòového skladu v evidencii pod¾a odseku 2 písm. d) doložené povolením alebo
odberným poukazom odberate¾a; prevádzkovate¾ podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13
ods. 6 vydanie daòovo zvýhodneného minerálneho
oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. d) musí ma•
v evidencii pod¾a odseku 2 písm. d) doložené odberným poukazom odberate¾a.
(4) Zápisy v evidencii sa musia vykona• denne, najneskôr však nasledujúci pracovný deò.
§ 26
(1) Prevádzkovate¾ skladu minerálneho oleja [§ 12
ods. 2 písm. b)] je povinný vies• evidenciu minerálneho
oleja
a) prevzatého na sklad,
b) zmiešaného a tiež oznaèeného pod¾a § 9 ods. 1,
c) použitého na vlastnú spotrebu v èlenení pod¾a úèelu použitia,
d) vydaného zo skladu minerálnych olejov.

Vedenie evidencií

(2) Evidencia musí spåòa• podmienky uvedené v § 25
ods. 2 až 4.

§ 25

§ 27

(1) Prevádzkovate¾ podniku na výrobu minerálnych
olejov je povinný vies• evidenciu
a) minerálneho oleja vyrobeného v podniku na výrobu
minerálnych olejov,
b) minerálneho oleja prevzatého do podniku na výrobu
minerálnych olejov,
c) minerálneho oleja použitého na vlastnú spotrebu,
d) minerálneho oleja vydaného z podniku na výrobu
minerálnych olejov,
e) iných látok použitých pri výrobe minerálneho oleja
v podniku na výrobu minerálnych olejov.

(1) Užívate¾ský podnik je povinný vies• evidenciu
minerálneho oleja
a) prevzatého na sklad,
b) použitého na úèely uvedené v osvedèení o registrácii a v odbernom poukaze,
c) použitého na iné úèely, než sú uvedené v osvedèení
o registrácii a v odbernom poukaze,
d) a tiež tovarov, ktoré vyrobil z minerálneho oleja.

(2) V evidencii uvedenej v odseku 1 musí by• pod¾a
podpoložiek kódu kombinovanej nomenklatúry uvedené:
a) druh, množstvo a dátum výroby minerálneho oleja
vyrobeného v podniku na výrobu minerálnych olejov,
b) druh, množstvo a dátum prevzatia minerálneho oleja do podniku na výrobu minerálnych olejov a identifikaèné údaje dodávate¾a; pri dovoze minerálneho
oleja dátum jeho prepustenia do vo¾ného obehu,
colný úrad, v ktorom sa uskutoènilo colné konanie,
a identifikaèné údaje deklaranta,
c) druh, množstvo, dátum a úèel použitia minerálneho
oleja na vlastnú spotrebu,
d) druh, množstvo a dátum vydania minerálneho oleja
a identifikaèné údaje odberate¾a; ak minerálny olej
prevzal prepravca, na ktorého úèet nebol minerálny
olej vydaný, musia by• v evidencii uvedené identifikaèné údaje prepravcu,

§ 28

(2) Evidencia musí primerane spåòa• podmienky
uvedené v § 25 ods. 2 až 4.

(1) Registrovaný obchodník je povinný vies• evidenciu minerálneho oleja
a) prevzatého,
b) vydaného,
c) naplneného do spotrebite¾ského balenia, ktorého
objem nepresahuje desa• litrov, ak ide o minerálny
olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 21,
2710 00 25, 2710 00 55 a 2710 00 59.
(2) Evidencia musí primerane spåòa• podmienky
uvedené v § 25 ods. 2 písm. b) až e) a ods. 3 a 4.
§ 29
Daòový dozor
(1) Daòovému dozoru a postupu pri preprave pod¾a
§ 19 podliehajú minerálne oleje
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a) kódu kombinovanej nomenklatúry 2707 10, 2707 20,
2707 30, 2707 50,
b) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 11 až
2710 00 78,
c) kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 s výnimkou zemného plynu,
d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2901 10,
e) kódu kombinovanej nomenklatúry 2902 20, 2902 30,
2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 a 2902 44.
(2) Daòový dozor vykonáva colný úrad, v ktorého
pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo trvalý
pobyt alebo v ktorého pôsobnosti sa nachádza kontrolovaný dopravný prostriedok alebo dopravný zásobník,
alebo kontrolovaný minerálny olej. Daòový dozor môže
vykonáva• aj colné riadite¾stvo.
(3) Colný úrad je oprávnený pri daòovom dozore
a) vstupova• do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, miesta a bytu, ktorý kontrolovaný subjekt
používa aj na podnikanie s minerálnymi olejmi, ako
aj vstupova• do priestorov, o ktorých je známe alebo
sa dá predpoklada•, že sa v nich minerálne oleje
nachádzajú,
b) zis•ova• stav zásob minerálnych olejov a tovarov,
ktoré sú urèené alebo môžu by• použité pri výrobe
minerálnych olejov, a nariadi• vykonanie príslušnej
inventúry,
c) kontrolova• zásobníky, kontajnery, cisterny a iné
obaly, v ktorých sa nachádzajú alebo môžu nachádza• minerálne oleje, vykonáva• kontrolu tankovania leteckých pohonných látok do nádrží lietadiel
leteckých spoloèností a lodných prevádzkových látok do nádrží lodí lodných spoloèností,
d) zastavova• vozidlá, zis•ova• množstvo nimi prepravovaného minerálneho oleja, kontrolova• prepravné
doklady a kontrolu vyznaèi• v týchto dokladoch,
kontrolova• minerálne oleje v bežných nádržiach
dopravných prostriedkov, vozidiel, strojov a motorov, ako aj vstupova• do priestorov, o ktorých je
známe alebo sa dá predpoklada•, že sa v nich nachádzajú dopravné prostriedky, vozidlá, stroje
a motory poháòané minerálnymi olejmi,
e) odobera• bezplatne vzorky v prípadoch pod¾a písmen a) až d),
f) požadova• predloženie dokladov súvisiacich s èinnos•ou kontrolovaného subjektu, predloženie dokladov preukazujúcich tvrdenia kontrolovaného
subjektu a všetkých dokladov uvedených v tomto
zákone,
g) zis•ova• prirodzené úbytky minerálneho oleja pri
výrobe, skladovaní a preprave súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnos•ami a na základe dlhodobého sledovania v trvaní najmenej 12 mesiacov
urèova• najviac prípustnú výšku strát minerálneho
oleja v podnikoch na výrobu minerálneho oleja uvedených v § 13 ods. 6 a v užívate¾ských podnikoch,
ktoré používajú minerálny olej oslobodený od dane
na úèely pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a v daòových
skladoch.
(4) V podnikoch na výrobu minerálneho oleja uvede23

) § 45 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
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ných v § 13 ods. 6 a v užívate¾ských podnikoch, ktoré
používajú minerálne oleje na úèely oslobodené od dane, a v daòových skladoch colný úrad v rámci daòového dozoru vykoná daòovú kontrolu najmenej jedenkrát mesaène; v ostatných užívate¾ských podnikoch
a u registrovaných obchodníkov vykoná daòovú kontrolu pod¾a potreby, najmenej však jedenkrát do dòa,
keï zanikne právo vyrubi• daò.23)
(5) Colný úrad pod¾a povahy skutoèností zistených
pri daòovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný
záznam a z daòovej kontroly protokol o kontrole.
(6) Ak colný úrad zistí, že kontrolovaný subjekt pri
zdanení minerálneho oleja alebo pri uplatnení vrátenia
dane postupuje v neprospech odberate¾a alebo vo svoj
neprospech, upozorní na túto skutoènos• kontrolovaný subjekt.
§ 30
Vedenie evidencie správcom dane
(1) Colný úrad vedie register daòových skladov, podnikov na výrobu minerálnych olejov uvedených v § 13
ods. 6, užívate¾ských podnikov a registrovaných obchodníkov. Colné riadite¾stvo alebo ním poverený colný úrad vedie centrálny register daòových skladov,
daòových skladov s povolením na oznaèovanie plynového oleja, podnikov na výrobu minerálnych olejov
uvedených v § 13 ods. 6, užívate¾ských podnikov
a registrovaných obchodníkov. Evidencia obsahuje
najmä
a) registraèné èíslo daòového skladu alebo podniku na
výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6,
alebo užívate¾ského podniku, alebo registrovaného
obchodníka,
b) identifikaèné údaje daòového skladu alebo podniku
na výrobu minerálnych olejov uvedeného v § 13
ods. 6, alebo užívate¾ského podniku, alebo registrovaného obchodníka,
c) druh prijímaných a skladovaných minerálnych olejov,
d) doklady potvrdzujúce predmet èinnosti,
e) dátum pridelenia registraèného èísla,
f) dátum zrušenia registraèného èísla.
(2) Colné riadite¾stvo alebo ním poverený colný úrad
poskytne každej právnickej osobe alebo fyzickej osobe
na jej požiadanie informáciu o platnosti registrácie
daòových skladov alebo podnikov na výrobu minerálnych olejov uvedených v § 13 ods. 6, alebo užívate¾ských podnikov, alebo registrovaných obchodníkov.
§ 31
Dodatoène urèená daò, zvýšenie dane
(1) Ak daò uvedená v daòovom priznaní je nižšia ako
skutoèná daòová povinnos• a tento rozdiel zistí
a) colný úrad, urèí rozdiel dane (ïalej len „dodatoène
urèená daò“) a predpíše zvýšenie dane vo výške
25 % z dodatoène urèenej dane,
b) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá predkla-
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dá daòové priznanie, a opravu vykoná v dodatoènom daòovom priznaní, colný úrad jej predpíše
zvýšenie dane vo výške 10 % z rozdielu dane.
(2) Ak uplatnené vrátenie dane je vyššie ako daò,
ktorá mala by• vrátená, a tento rozdiel zistí
a) colný úrad, dodatoène urèí daò a z rozdielu medzi
skutoèným a uplatneným vrátením dane predpíše
zvýšenie dane vo výške
1. 25 %, ak už daò bola vrátená,
2. 10 %, ak ešte daò nebola vrátená,
b) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá predkladá daòové priznanie alebo žiados• o vrátenie dane,
a opravu vykoná v daòovom priznaní alebo v dodatoènom daòovom priznaní, colný úrad jej z rozdielu
medzi skutoèným a uplatneným vrátením dane
predpíše zvýšenie dane vo výške
1. 15 %, ak už daò bola vrátená,
2. 5 %, ak ešte daò nebola vrátená.
(3) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej
vznikla daòová povinnos• pod¾a tohto zákona, nepodá
daòové priznanie a nezaplatí daò, colný úrad jej dodatoène urèí daò a predpíše zvýšenie dane vo výške 25 %
z dodatoène urèenej dane.
§ 32
Sankcie
(1) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá poruší ustanovenia § 9 ods. 4, uloží colný úrad pokutu
vo výške 500 000 Sk.
(2) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vydá
a) minerálny olej odberate¾ovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja oslobodeného od dane, uloží colný úrad pokutu vo výške
dane pripadajúcej na množstvo vydaného minerálneho oleja, najmenej však 100 000 Sk; táto sankcia
sa neuplatní pri vývoze pod¾a § 22 ods. 5,
b) minerálny olej odberate¾ovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja so zníženou sadzbou dane, uloží colný úrad pokutu vo výške
dane pod¾a § 7 pripadajúcej na množstvo vydaného
minerálneho oleja, najmenej však 100 000 Sk,
c) minerálny olej odberate¾ovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. d), uloží colný úrad pokutu
vo výške 10 Sk za každý vydaný liter minerálneho
oleja, najmenej však 100 000 Sk.
(3) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe s výnimkou
pod¾a odseku 1, ktorá použije minerálny olej na úèely
neuvedené v osvedèení o registrácii a v odbernom
poukaze, uloží colný úrad pokutu vo výške 20 % dane
pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 100 000 Sk. V prípade opakovaného použitia minerálneho oleja na úèely neuvedené
v osvedèení o registrácii a v odbernom poukaze colný
úrad odníme odberný poukaz a zruší registráciu.
(4) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vyrobila minerálny olej bez povolenia (§ 15), uloží colný
úrad pokutu vo výške 100 % dane pripadajúcej na
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množstvo takto vyrobeného minerálneho oleja, najmenej však 100 000 Sk, s výnimkou
a) podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného
v § 13 ods. 6,
b) minerálneho oleja bez ustanovenej sadzby dane,
ktorý nepodlieha daòovému dozoru.
(5) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá
použije minerálny olej uvedený v § 7 ods. 1 písm. e)
ako pohonnú látku, uloží colný úrad pokutu vo výške
100 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého
minerálneho oleja, najmenej však 100 000 Sk.
(6) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak má
v držbe minerálny olej, ktorý by mohla nadobudnú•
len na základe registrácie a odberného poukazu, ale
spôsob jeho nadobudnutia nevie preukáza•, uloží colný úrad pokutu vo výške
a) dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja,
ktorý má v držbe, ak je pre tento minerálny olej
ustanovená sadzba dane, najmenej však 100 000 Sk,
b) vypoèítanej sadzbou dane pod¾a § 7 ods. 1 písm. d)
z množstva minerálneho oleja, ktorý má v držbe, ak
pre tento minerálny olej nie je ustanovená sadzba
dane, najmenej však 100 000 Sk.
(7) Ak colný úrad použil zloženú zábezpeku na daò
na úhradu daòovej poh¾adávky, uloží prevádzkovate¾ovi daòového skladu pokutu vo výške 10 % zo sumy
zábezpeky na daò použitej na úhradu daòovej poh¾adávky.
(8) Ak prevádzkovate¾ daòového skladu neoznámi
zmenu údajov v lehote pod¾a § 15 ods. 12 alebo užívate¾ský podnik a prevádzkovate¾ podniku na výrobu
minerálnych olejov uvedeného v § 13 ods. 6 v lehote
pod¾a § 16 ods. 7, alebo registrovaný obchodník v lehote pod¾a § 17 ods. 6, colný úrad mu uloží pokutu vo
výške 100 000 Sk.
(9) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba nesplní
oznamovaciu povinnos• pod¾a § 19 ods. 5 a 6, colný
úrad jej uloží pokutu vo výške dane pripadajúcej na
vydaný minerálny olej, najmenej však 100 000 Sk.
(10) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba pri
preprave minerálneho oleja v pozastavení dane alebo
pri preprave minerálneho oleja oslobodeného od dane,
alebo pri preprave minerálneho oleja uvedeného v § 16
ods. 2 písm. d) nedodrží ustanovenia § 20, uloží jej
colný úrad pokutu vo výške dane pripadajúcej na prepravovaný minerálny olej, najmenej však 100 000 Sk.
(11) Colný úrad uloží pokutu
a) vo výške 5 000 Sk, ak daòové priznanie nebolo
predložené vèas,
b) do výšky 200 000 Sk, najmenej však 10 000 Sk, ak
daòové priznanie nebolo predložené ani v lehote,
ktorú urèil colný úrad vo výzve.
(12) Ak priznaná daò nebola zaplatená vèas alebo
v plnej výške, daòový dlžník je povinný zaplati• splatnú daò (§ 23) a penále vo výške 0,1 %, ktoré vypoèítal
a predpísal colný úrad z nedoplatku dane za každý
deò omeškania, zaèínajúc dòom nasledujúcim po dni
splatnosti dane až do dòa platby vrátane.
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Spoloèné, prechodné a závereèné
ustanovenia
§ 33
Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
§ 34
(1) Správu minerálneho oleja, ktorý sa stal majetkom štátu pod¾a osobitného predpisu,7) vykonáva colný úrad.
(2) Pri nakladaní s majetkom štátu uvedenom v odseku 1 postupuje colný úrad pod¾a osobitného predpisu,24) prièom ustanovenia tohto zákona ostávajú nedotknuté.
(3) Ustanovenia osobitného predpisu25) sa použijú,
ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 35
(1) Správu spotrebnej dane z uh¾ovodíkových palív
a mazív pod¾a doterajších predpisov, pri ktorej ešte
nezaniklo právo daò vyrubi• a vymáha•, vykonávajú
pod¾a doterajších predpisov doterajší správcovia tejto
dane.
(2) Pod¾a doterajších predpisov sa až do uplynutia
posudzujú všetky lehoty, ktoré zaèali plynú• pred
dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, ako aj na
ne nadväzujúce lehoty na uplatnenie práv a plnenie
povinností.
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colnému úradu najneskôr do 30. septembra 2001.
Žiadate¾, colné riadite¾stvo a colný úrad postupujú
primerane pod¾a ustanovení § 15. Žiadate¾ pred vydaním povolenia zloží zábezpeku na daò najneskôr do
15. decembra 2001.
(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colné
riadite¾stvo vydalo povolenie na prevádzkovanie daòového skladu pred 1. januárom 2002, je povinná za
úèasti daòového úradu vykona• inventarizáciu zásob
uh¾ovodíkových palív a mazív k 31. decembru 2001
pod¾a osobitného predpisu14) v èlenení pod¾a § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 316/1993
Z. z. o spotrebnej dani z uh¾ovodíkových palív a mazív
v znení platnom k 31. decembru 2001, a to osobitne
zo zásob uh¾ovodíkových palív a mazív, ktoré nadobudla za cenu
a) s daòou v súlade s doterajšími predpismi,
b) bez dane v súlade s doterajšími predpismi.
(4) Prevádzkovate¾ daòového skladu v prípade zásob
pod¾a odseku 3 písm. a) môže uplatni• vrátenie dane
iba v samostatnom daòovom priznaní, ktoré predloží
daòovému úradu do 25. januára 2002, ak má doklady
potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Daòový úrad vráti daò do 30 dní od dátumu skutoèného predloženia
daòového priznania. Ak je v daòovom priznaní uplatnené vrátenie dane v nesprávnej výške, použijú sa
sankcie pod¾a doterajšieho predpisu. Ak prevádzkovate¾ daòového skladu uvedený v odseku 2 mal k 31. decembru 2001 zásoby uh¾ovodíkových palív a mazív,
ktoré nakúpil za cenu s daòou v súlade s doterajšími
predpismi, a nepredložil samostatné daòové priznanie
do 25. januára 2002, tieto zásoby sa od 1. januára
2002 považujú za minerálny olej v pozastavení dane.

(3) Ak nie je týmto zákonom ustanovené inak, daò
pod¾a tohto zákona sa vz•ahuje na minerálny olej,
ktorý bol uvedený do daòového vo¾ného obehu alebo
dovezený (§ 21), alebo vyvezený (§ 22) najskôr v deò
nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.

(5) Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorý chce od
1. januára 2002 oznaèova• plynový olej pod¾a tohto
zákona, musí písomne požiada• colné riadite¾stvo o vydanie povolenia na oznaèovanie plynového oleja. Žiadate¾ a colné riadite¾stvo postupujú primerane pod¾a
ustanovení § 10.

§ 36

(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá od 1.
januára 2002 chce by• pod¾a tohto zákona užívate¾ským podnikom, registrovaným obchodníkom alebo
prevádzkovate¾om podniku na výrobu minerálnych
olejov uvedeného v § 13 ods. 6, musí písomne požiada•
o registráciu, prièom žiados• sa musí doruèi• colnému
úradu do 31. októbra 2001. Žiadate¾ a colný úrad
postupujú primerane pod¾a ustanovení § 16 a 17.

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje podnik na výrobu minerálnych olejov
a oprávnenie na jej podnikanie13) nadobudlo právoplatnos• pred 31. decembrom 2001, musí písomne
požiada• colný úrad do 31. decembra 2001 o zaradenie
do evidencie podnikov na výrobu minerálnych olejov,
prièom sa postupuje primerane pod¾a § 13 ods. 4. Ak
požiada o registráciu pod¾a odseku 2 alebo 6, musí
súèasne požiada• o zaradenie do evidencie podnikov
na výrobu minerálnych olejov.
(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
od 1. januára 2002 prevádzkova• daòový sklad pod¾a
tohto zákona, musí písomne požiada• colné riadite¾stvo prostredníctvom colného úradu o registráciu a vydanie povolenia, prièom žiados• musí by• doruèená
24

(7) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný
úrad vydal osvedèenie o registrácii ako užívate¾ský
podnik, registrovaný obchodník alebo prevádzkovate¾
podniku na výrobu minerálnych olejov uvedeného
v § 13 ods. 6 pred 1. januárom 2002, je povinná vykona• inventarizáciu zásob uh¾ovodíkových palív a mazív
k 31. decembru 2001 pod¾a osobitného predpisu14)
v èlenení pod¾a § 6 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uh¾o-

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
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vodíkových palív a mazív v znení platnom k 31. decembru 2001, a to osobitne zo zásob uh¾ovodíkových
palív a mazív, ktoré nadobudla za cenu
a) s daòou v súlade s doterajšími predpismi,
b) bez dane v súlade s doterajšími predpismi.
(8) Ak užívate¾ský podnik, registrovaný obchodník
alebo prevádzkovate¾ podniku na výrobu minerálnych
olejov uvedeného v § 13 ods. 6 má v osvedèení o registrácii uvedené používanie minerálneho oleja oslobodeného od dane alebo minerálneho oleja bez daòovej
sadzby, ktorý podlieha daòovému dozoru, môže si
uplatni• vrátenie dane zo zásob pod¾a odseku 6
písm. a) vo výške dane pod¾a predpisu platného
k 31. decembru 2001 v samostatnom daòovom priznaní. Samostatné daòové priznanie predloží daòovému úradu do 25. januára 2002, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Zo zásob pod¾a odseku
7 písm. b) s výnimkou zásob minerálneho oleja oslobodeného od dane a minerálneho oleja bez daòovej
sadzby, ktorý podlieha daòovému dozoru a ktorých
použitie má uvedené v osvedèení o registrácii, v tom
istom samostatnom daòovom priznaní prizná daò
pod¾a sadzby platnej od 1. januára 2002 a v rovnakej
lehote daò zaplatí.
(9) Užívate¾ský podnik, ktorý má v osvedèení o registrácii uvedené používanie minerálneho oleja so zníženou sadzbou dane a má
a) zásoby uh¾ovodíkových palív a mazív kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 66, 2710 00 67
a 2710 00 68, ktoré nakúpil za cenu s daòou v súlade s doterajšími predpismi, a doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane, je povinný vykona• inventarizáciu týchto zásob k 31. decembru 2001 pod¾a
osobitného predpisu14) a v samostatnom daòovom
priznaní predloženom daòovému úradu do 25. januára 2002 si môže uplatni• vrátenie dane z uh¾ovodíkových palív a mazív vo výške rozdielu medzi
sadzbou dane pod¾a doterajšieho predpisu prepoèítanou na merné jednotky pod¾a tohto zákona
a sadzbou dane pod¾a § 8 tohto zákona; ak nepredloží samostatné daòové priznanie do 25. januára
2002, možnos• uplatnenia vrátenia dane z týchto
zásob zaniká,
b) minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry
2710 00 66, 2710 00 67 a 2710 00 68, ktorý nakúpil
v priebehu mesiacov január a február 2002 za cenu
s daòou pod¾a § 7 tohto zákona, a má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane, je povinný vykona• inventarizáciu týchto zásob k 28. februáru
2002 pod¾a osobitného predpisu14) a v samostatnom daòovom priznaní predloženom colnému úradu do 25. marca 2002 si môže uplatni• vrátenie
dane z minerálneho oleja spotrebovaného do
28. februára 2002 vo výške rozdielu medzi sadzbou
dane pod¾a § 7 tohto zákona a sadzbou dane pod¾a
§ 8 tohto zákona; možnos• uplatnenia vrátenia dane
z minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 66, 2710 00 67 a 2710 00 68 nakúpeného za cenu s daòou pod¾a § 7 tohto zákona
a spotrebovaného po 28. februári 2002 zaniká.
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(10) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
uplatòovala nárok na vrátenie dane pod¾a § 11 ods. 1
písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uh¾ovodíkových
palív a mazív v znení platnom k 31. decembru 2001
z vykurovacích olejov položky colného sadzobníka
2710 00 74 a 2710 00 76 a má zásoby týchto uh¾ovodíkových palív a mazív k 31. decembru 2001, ktoré
nakúpila za cenu s daòou pod¾a doterajšieho predpisu, a doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane, je
povinná vykona• inventarizáciu týchto zásob k 31. decembru 2001 pod¾a osobitného predpisu14) a v samostatnom daòovom priznaní predloženom daòovému
úradu do 25. januára 2002 si môže uplatni• z týchto
zásob vrátenie dane vo výške 9 200 Sk/t; ak nepredloží
samostatné daòové priznanie do 25. januára 2002,
možnos• uplatnenia vrátenia dane z týchto zásob zaniká.
(11) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nepožiadala o registráciu pod¾a odseku 2 alebo 6
a) a do 31. decembra 2001 bola platite¾om spotrebnej
dane z uh¾ovodíkových palív a mazív alebo nebola
platite¾om spotrebnej dane z uh¾ovodíkových palív
a mazív, ale s nimi obchodovala (s výnimkou èerpacích staníc pohonných látok), alebo
b) má zásoby uh¾ovodíkových palív a mazív, ktoré nadobudla za cenu bez dane alebo z ktorých si uplatnila nárok na vrátenie dane a daò bola vrátená,
je povinná vykona• inventarizáciu zásob uh¾ovodíkových palív a mazív k 31. decembru 2001 pod¾a osobitného predpisu14) a v samostatnom daòovom priznaní
predloženom daòovému úradu do 25. januára 2002
prizna• z uh¾ovodíkových palív a mazív uvedených
v písmene b) daò pod¾a sadzby platnej od 1. januára
2002 a v rovnakej lehote daò zaplati•.
(12) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 8 alebo 11 má k 31. decembru 2001
zásoby uh¾ovodíkových palív a mazív, ktoré nadobudla
za cenu bez dane alebo z ktorých si uplatnila nárok na
vrátenie dane a daò bola vrátená, a nepredloží samostatné daòové priznanie do 25. januára 2002, daò
z týchto zásob urèí daòový úrad a uloží pokutu vo
výške 100 % z urèenej dane.
§ 37
Zrušujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uh¾ovodíkových
palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 183/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 243/1994 Z. z., èl. XXIV zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994
Z. z., èl. XII zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z., èl. XV zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z., zákona
è. 205/1997 Z. z., zákona è. 396/1998 Z. z., zákona
è. 129/1999 Z. z., zákona è. 338/1999 Z. z. a zákona
è. 254/2000 Z. z.,
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2.
nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 145/1997 Z. z. o vrátení èasti zaplatenej spotrebnej
dane z motorovej nafty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 328/1999 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 72/2000 Z. z.
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§ 38
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. júla 2001 s výnimkou ustanovení § 1 až 8, § 9 ods. 2 až 4, § 10 až
34 a § 37, ktoré nadobúdajú úèinnos• 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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240
ZÁKON
z 22. mája 2001
o orgánoch štátnej správy v colníctve

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Predmet úpravy

túrneho zatrieïovania tovaru, pôvodu tovaru, colnej štatistiky,
2. v oblasti zis•ovania zodpovednosti osôb za porušenie predpisov, ktorých vykonávaním je poverená týmto zákonom, inými všeobecne záväznými
predpismi3) (ïalej len „colné predpisy“), a úlohy
3. ustanovené osobitným predpisom.4)

Tento zákon upravuje
a) postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnos• orgánov štátnej správy v colníctve a
b) povinnosti, oprávnenia a prostriedky colníka.1)

(2) Colnú správu riadi generálny riadite¾ colného
riadite¾stva. Generálneho riadite¾a colného riadite¾stva vymenúva a odvoláva minister.

§2

§4

Orgány štátnej správy v colníctve
(1) Orgány štátnej správy v colníctve sú
a) Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej
len „ministerstvo“),
b) Colné riadite¾stvo Slovenskej republiky (ïalej len
„colné riadite¾stvo“),
c) colné úrady.
(2) Colné riadite¾stvo a
správu.

colné úrady tvoria colnú

(3) Colníci tvoria ozbrojený zbor (ïalej len „zbor
colnej správy“) a plnia úlohy pod¾a tohto zákona, iných
všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná (ïalej len „medzinárodná zmluva“), na colnom riadite¾stve a colných úradoch. Colníci plnia úlohy colnej
správy v služobnom pomere.2)
§3
Colná správa
(1) Colná správa
a) vykonáva colný doh¾ad nad dodržiavaním zákonov
a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
a medzinárodných zmlúv, ktorými sa zabezpeèuje
realizácia štátnej obchodnej politiky, finanènej politiky a po¾nohospodárskej politiky pri obehu tovaru v styku so zahranièím, a robí opatrenia na zabránenie protiprávnemu konaniu pri dovoze,
vývoze a tranzite tovaru a
b) plní úlohy
1. v oblasti colnej politiky, osobitne colných formalít, colných sadzieb, colnej hodnoty, nomenkla1

)
)
3
)
4
)
2

Symboly colnej správy
(1) Symbolmi colnej správy sú znak colnej správy,
zástava zboru colnej správy (ïalej len „zástava“) a znak
colníctva.
(2) Znak colnej správy je symbol príslušnosti k colnej správe. Používa sa na oznaèenie služobnej rovnošaty, budov, motorových vozidiel, písomností a listín,
výzdobu rokovacích miestností, na vyobrazenie peèatidiel colnej správy, služobného odznaku a vyznamenaní.
(3) Zástava je symbol colníckej cti, statoènosti a disciplíny. Zástavu odovzdáva zboru colnej správy do rúk
generálneho riadite¾a colného riadite¾stva minister financií Slovenskej republiky (ïalej len „minister“). Zástava je uložená u generálneho riadite¾a colného riadite¾stva v priestoroch colného riadite¾stva a pri plnení
mimoriadnych úloh štátu v priestoroch plnenia týchto
mimoriadnych úloh. Všetci colníci sú povinní chráni•
a bráni• zástavu a nedopusti• jej znièenie alebo zneuctenie. Zástava sa používa pri
a) slávnostných príležitostiach, pri nástupoch v zomknutom tvare a uvítacom pochode,
b) vymenúvaní do funkcie riadite¾a colného úradu,
riadite¾a odboru colného riadite¾stva, námestníka
generálneho riadite¾a colného riadite¾stva, ak ide
o colníka, a generálneho riadite¾a colného riadite¾stva,
c) povýšení do hodnosti vyšší colný radca a vyššej
hodnosti,
d) skladaní služobnej prísahy.
(4) Znak colníctva je symbol starobylosti colníckeho

§ 2 ods. 1 zákona è. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ïalších zákonov.
Zákon è. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Napríklad § 12 zákona è. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok).
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon
è. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov, zákon è. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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povolania a colníctva. Používa sa samostatne alebo
ako súèas• znaku colnej správy a zástavy. Samostatne
sa používa ako súèas• oznaèenia služobnej rovnošaty
a na úèely pod¾a odseku 2, ak sa na tento úèel nepoužije znak colnej správy.
(5) Opis symbolov, rozmery zástavy a jej jednotlivých
èastí a rozmery štátneho znaku a jeho umiestnenia na
líci zástavy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§5
Ministerstvo
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pre
oblas• colníctva plní tieto úlohy:
a) vypracúva koncepciu colnej politiky a colníctva,
b) pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
c) vypracúva návrhy medzinárodných zmlúv a dohôd
pre oblas• colníctva,
d) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam colného riadite¾stva a preskúmava jeho rozhodnutia
v mimoodvolacom konaní,
e) schva¾uje otváranie, zrušenie colných priechodov
a zmenu ich charakteru,
f) urèuje vnútornú organizaènú štruktúru colného
riadite¾stva na návrh jeho generálneho riadite¾a,
g) ïalšie úlohy ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými zákonmi.5)
§6

e)

f)
g)
h)
i)

Colné riadite¾stvo

j)

(1) Colné riadite¾stvo vykonáva svoju pôsobnos• na
celom území Slovenskej republiky.

k)

(2) Colné riadite¾stvo je rozpoètovou organizáciou so
sídlom v Bratislave.
(3) Colné riadite¾stvo plní tieto úlohy:
a) riadi colné úrady,
b) plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv,
c) vytvára, udržiava a prevádzkuje informaèné systémy, v ktorých zhromažïuje, spracúva, uchováva,
odovzdáva, využíva, ochraòuje a vyraïuje informácie o skutoènostiach a osobách, ktoré spáchali alebo je dôvodné podozrenie, že budú pácha• trestné
èiny v súvislosti s porušením colných predpisov,
alebo ktoré v oblasti pôsobnosti colnej správy narušili alebo je dôvodné podozrenie, že budú narúša•
verejný poriadok; na tieto informaèné systémy sa
vz•ahuje osobitný predpis,6)
d) plní a zabezpeèuje úlohy v oblasti boja proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu omamných lá-

l)
m)
n)

o)
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tok, psychotropných látok, ich prekurzorov a chránených druhov rastlín a živoèíchov,7) proti nedovolenej preprave rádioaktívnych a iných vysokonebezpeèných materiálov, ak si to vyžaduje zistenie osôb,
ktoré sa akýmko¾vek spôsobom podie¾ajú na trestných èinoch páchaných na úseku omamných látok,
psychotropných látok, ich prekurzorov a chránených druhov rastlín a živoèíchov v súvislosti s ich
dovozom, vývozom alebo tranzitom, po dohode
s colnými orgánmi iných štátov vykonáva a zabezpeèuje colný doh¾ad utajeným sprievodom dodávky
alebo iným utajeným spôsobom sledovania8) (ïalej
len „sledovaná dodávka“), ak je odôvodnený predpoklad, že zásielka obsahuje omamné látky, psychotropné látky, ich prekurzory alebo chránené
druhy rastlín a živoèíchov, na ktoré nebolo vydané
príslušné povolenie; sledovanú dodávku realizuje
v súèinnosti s príslušným útvarom Policajného
zboru,
plní a zabezpeèuje úlohy v oblasti odha¾ovania
trestných èinov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov a zis•ovania ich páchate¾ov,9)
vydáva záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a záväzné informácie o pôvode tovaru,
vykonáva èinnosti v postavení správcu integrovaného colného sadzobníka,
vykonáva správu nomenklatúry harmonizovaného
systému a správu kombinovanej nomenklatúry,
usmeròuje prijímanie záruk pri zabezpeèovaní colného dlhu,
koordinuje uplatòovanie pravidiel urèovania colnej
hodnoty colnými úradmi,
schva¾uje spôsobilos• kontajnerov na prepravu pod
colnou uzáverou,
koordinuje èinnos• colných úradov pri uplatòovaní
pravidiel pôvodu tovaru,
zabezpeèuje získavanie a spracúvanie informácií pre
colnú štatistiku o tovare, ktorému bolo pridelené
colne schválené urèenie, a vedie colnú štatistiku,
robí úkony, ktoré inak patria do pôsobnosti colných
úradov, ak
1. to vyžaduje bezpeènos• štátu,
2. hrozí nebezpeèenstvo na živote, zdraví alebo majetku a jeho odvrátenie nemožno inak dosiahnu•,
3. na dosiahnutie cie¾a sledovaného colnými predpismi treba bezprostredný zákrok,
4. úkony colného úradu, ktoré súvisia s úkonmi
z pôsobnosti colného riadite¾stva, treba utaji•,
5. je potrebné overi• úroveò colného doh¾adu zabezpeèovaného colným úradom,
zabezpeèuje súèinnos• s orgánmi štátnej správy pri
plnení úloh pod¾a osobitných predpisov,10)

5

) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy

6

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

) Zákon è. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informaèných systémoch.
7
) Napríklad zákon è. 268/2000 Z. z. o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona

è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Dohovor o medzinárodnom obchode
s ohrozenými druhmi vo¾ne žijúcich živoèíchov a rastlín (oznámenie è. 572/1992 Zb.).
8
) Èlánok 11 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami (oznámenie
è. 462/1991 Zb.).
9
) § 158 Trestného poriadku.
10
) Napríklad zákon è. 268/2000 Z. z.
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p) zabezpeèuje mzdové prostriedky a vecné potreby
colnej správy z prostriedkov pridelených zo štátneho rozpoètu,
q) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam colných úradov a preskúmava ich rozhodnutia mimo
odvolacieho konania,
r) ïalšie úlohy, ak tak ustanovuje osobitný zákon.11)
(4) Na plnenie úloh pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu4) môže generálny riadite¾ colného riadite¾stva zriadi• ako osobitné organizaèné útvary colného riadite¾stva colný kriminálny útvar, colné
laboratórium, colný inštitút a zdravotnú službu colnej
správy, urèi• ich úlohy a vymenova• ich vedúcich.
§7
Colný úrad
(1) Colný úrad vykonáva svoju pôsobnos• v územnom obvode vytvorenom z územných obvodov okresov
uvedených v prílohe k tomuto zákonu.
(2) Colný úrad je preddavkovou organizáciou napojenou na rozpoèet colného riadite¾stva.
(3) Colný úrad plní tieto úlohy:
a) rozhoduje a vykonáva úkony vo veciach colného
doh¾adu, ak tento zákon alebo osobitný predpis11)
neustanovuje inak,
b) rozhoduje o zaistení tovaru,
c) rozhoduje o vrátení alebo o odpustení cla, daní
a iných platieb vyberaných pri dovoze alebo vývoze
tovaru,
d) povo¾uje odklad platenia cla, daní a iných platieb
vyberaných pri dovoze alebo vývoze tovaru a ich
splátky,
e) schva¾uje spôsobilos• dopravných prostriedkov na
prepravu tovaru pod colnou uzáverou,
f) objasòuje a prejednáva priestupky pod¾a osobitných predpisov,12) odha¾uje a prerokúva colné delikty pod¾a osobitného predpisu,13) odha¾uje trestné
èiny spáchané v súvislosti s porušením colných
predpisov a zis•uje ich páchate¾ov, 9)
g) urèuje veci z majetku dlžníka alebo ruèite¾a, na
ktoré sa vz•ahuje colné záložné právo,
h) vymáha nedoplatky na cle, daniach a iných platbách vyberaných pri dovoze a vývoze tovaru a vykonáva exekúciu pod¾a osobitného predpisu,14)
i) vymeriava, vyberá a eviduje clo, dane a iné platby
vyberané pri dovoze a vývoze tovaru, vymeriava
úroky z omeškania a zabezpeèuje splnenie colného
dlhu preplatkami na inom cle, daniach alebo na

j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)

q)

r)
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iných platbách vyberaných pri dovoze alebo vývoze
tovaru,
pátra po tovare, ktorý unikol colnému doh¾adu,
pátra po osobách, ktoré porušili colné predpisy,
zis•uje a zamedzuje porušovanie colných predpisov, vedie boj proti pašovaniu,15)
vykonáva kontrolu po prepustení tovaru,16)
zabezpeèuje a vykonáva v odôvodnených prípadoch
sprievod osôb, dopravných prostriedkov a tovaru
od colného úradu odoslania k colnému úradu urèenia,
usmeròuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov
a zabezpeèuje dodržiavanie verejného poriadku
v colnom priestore,
zis•uje, èi tovar a dopravné prostriedky prestúpili
štátnu hranicu v súlade s colnými predpismi
a v prípade ich porušenia prijíma opatrenia,
v rámci svojho územného obvodu vytvára, udržiava
a prevádzkuje informaèné systémy o osobách, ktoré porušili colné predpisy alebo je dôvodné podozrenie, že porušujú colné predpisy,
zabezpeèuje získavanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ktorému bolo pridelené colne schválené urèenie, vedie údajovú základòu o dovoze a vývoze tovaru,
ïalšie úlohy, ak tak ustanovuje osobitný zákon. 11)

(4) Organizaènými zložkami colného úradu sú poboèky colného úradu a stanice colného úradu. Ich
organizaènú štruktúru na návrh riadite¾a colného úradu urèuje generálny riadite¾ colného riadite¾stva.
(5) Súèasti organizaènej štruktúry colných úradov,
poboèiek colných úradov a staníc colných úradov z oblasti odha¾ovania trestných èinov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov a z oblasti operatívno-pátracej èinnosti môžu by• podriadené colnému
kriminálnemu útvaru, ak bol zriadený pod¾a § 6 ods. 4.
(6) Na èele colného úradu je riadite¾. Riadite¾a colného úradu vymenúva a odvoláva generálny riadite¾
colného riadite¾stva.
(7) Na èele poboèky colného úradu a na èele stanice
colného úradu je vedúci. Vedúceho poboèky colného
úradu a vedúceho stanice colného úradu vymenúva
a odvoláva riadite¾ colného úradu.
(8) Colný úrad, ak vykonáva svoju pôsobnos• na
železnièných staniciach, v prístavoch, na letiskách, na
poštách a na iných miestach, ak vykonáva vstupný
colný doh¾ad a výstupný colný doh¾ad, je pohranièný
colný úrad; inak colný úrad je vnútrozemský colný
úrad.

11

) Napríklad zákon è. 238/2001 Z. z. Colný zákon, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 289/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov,

12

zákon è. 239/2001 Z. z., zákon è. 264/1999 Z. z.

) Napríklad § 27 až 32 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopåòa

zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona è. 45/1998 Z. z., § 437 až
451 zákona è. 238/2001 Z. z.
) § 437 až 451 zákona è. 238/2001 Z. z.
14
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení
neskorších predpisov.
15
) Èlánok 1 Medzinárodného dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zis•ovaní a potláèaní colných deliktov
(oznámenie è. 347/2000 Z. z.).
16
) § 152 ods. 2 zákona è. 238/2001 Z. z.
13
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Povinnosti colníka
§8
(1) Colník je pri plnení úloh colnej správy v služobnom pomere (ïalej len „výkon služby“) povinný dba•,
aby v súvislosti s ním nevznikla inej osobe bezdôvodná
ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd neprekroèil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie úèelu sledovaného výkonom jeho služby.
(2) Colník je povinný pri výkone služby spojenom so
zásahom do práv alebo slobôd osoby pouèi• ju o jej
právach pri prvom úkone, a ak to nie je vzh¾adom na
okolnosti prípadu možné, ihneï po odpadnutí prekážky.
§9
(1) Colník je povinný pri výkone služby aj mimo
výkonu služby v medziach tohto zákona vykona• služobný zákrok, ak je v súvislosti s porušením colných
predpisov páchaný trestný èin alebo priestupok 12) alebo je podozrenie, že sa takýto trestný èin alebo priestupok pácha.
(2) Služobný zákrok je týmto zákonom ustanovená
a v jeho medziach vykonávaná èinnos• colníka, pri
ktorej sa bezprostredne zasahuje do základných práv
a slobôd osoby.
§ 10
(1) Colník nie je povinný vykona• služobný zákrok,
ak
a) na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo
vycvièený a ak povaha služobného zákroku také
odborné vyškolenie alebo vycvièenie vyžaduje,
b) jeho zdravotný stav a vplyv liekov alebo iných látok
podstatne znižuje jeho schopnos• kona•,
c) tomu bráni dôležitý záujem služby,
d) vzh¾adom na konkrétnu situáciu nie je predpoklad,
že zákrok bude úspešne vykonaný.
(2) Ak colníkovi vo vykonaní služobného zákroku
bránia dôvody uvedené v odseku 1, vyrozumie o potrebe vykona• služobný zákrok najbližší colný úrad.
(3) Dôležitým záujmom výkonu služby pod¾a odseku 1 písm. c) sa rozumie, ak colník vykonáva alebo
zabezpeèuje
a) bezprostredné prenasledovanie páchate¾a trestnej
èinnosti, ktorý ju pácha v súvislosti s porušením
colných predpisov,
b) operatívno-pátraciu èinnos• alebo používa informaèno-technické prostriedky,
c) služobný zákrok pod jednotným velením,
d) služobný zákrok, ktorého nedokonèenie by malo
vážnejšie dôsledky ako nevykonanie nového služobného zákroku alebo opatrenia nevyhnutného na
odstránenie bezprostredného ohrozenia.
(4) Pri plnení úloh pod¾a odseku 3 je však colník
17

) § 439 písm. r) zákona è. 238/2001 Z. z.
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povinný vykona• služobný zákrok na odstránenie bezprostredného ohrozenia, ak je zjavne
a) ohrozený život alebo zdravie alebo ak hrozí závažná
škoda na majetku,
b) ohrozené plnenie dôležitejšej úlohy, ako je úloha,
ktorú plní.
(5) Závažnou škodou pod¾a odseku 4 písm. a) sa
rozumie taká škoda, ktorá je zjavne väèšia ako škoda,
ktorá by vznikla nevykonaním služobného zákroku.
§ 11
(1) Colník je pri vykonávaní služobného zákroku
povinný použi• výzvu zodpovedajúcu služobnému zákroku.
(2) Ak to povaha služobného zákroku vyžaduje, najmä vzh¾adom na závažnos• služobného zákroku
a možné následky jeho použitia, pred výzvou použije
colník slová „V mene zákona“.
(3) Každý je povinný poslúchnu• výzvu colníka pri
vykonávaní služobného zákroku.
(4) Proti tomu, kto neuposlúchne výzvu colníka pri
vykonávaní služobného zákroku, sa postupuje pod¾a
colného predpisu.17)
§ 12
Preukazovanie príslušnosti
(1) Colník je povinný pred služobným zákrokom
preukáza• svoju príslušnos• k colnej správe, ak to
povaha a okolnosti služobného zákroku, najmä vzh¾adom na bezprostrednos• hroziaceho alebo trvajúceho
útoku osoby, proti ktorej colník zakroèuje, dovo¾ujú.
(2) Príslušnos• k colnej správe preukazuje colník
a) služobnou rovnošatou s identifikaèným èíslom,
b) služobným preukazom,
c) služobným odznakom alebo
d) ústnym vyhlásením „colná správa“.
(3) Ústnym vyhlásením „colná správa“ preukazuje
colník svoju príslušnos• iba vo výnimoèných prípadoch, keï okolnosti služobného zákroku neumožòujú
túto príslušnos• preukáza• služobnou rovnošatou
s identifikaèným èíslom, služobným preukazom alebo
služobným odznakom. Služobnou rovnošatou s identifikaèným èíslom, služobným preukazom alebo služobným odznakom sa colník preukáže, len èo to okolnosti služobného zákroku dovolia.
(4) Colník v služobnej rovnošate s identifikaèným
èíslom preukazuje príslušnos• k colnej správe aj služobným preukazom a pod¾a okolností aj ústnym vyhlásením pri vstupe do objektov, kde je vstup kontrolovaný oprávnenou osobou, alebo ak je o to pri služobnom
zákroku požiadaný.
(5) Colník v služobnej rovnošate s identifikaèným
èíslom sa nepreukazuje služobným preukazom pri
služobnom zákroku proti osobe, ktorá je zjavne pod
vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok ale-
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bo psychotropných látok, pristihnutej pri trestnom
èine alebo priestupku12) páchanom v súvislosti s porušením colných predpisov, osobe ozbrojenej zbraòou,18)
predvedenej osobe a osobe, ktorá narušila štátnu hranicu.
(6) Colník v obèianskom odeve povinne preukazuje
príslušnos• k colnej správe pred zaèatím služobného
zákroku ústnym vyhlásením a služobným preukazom
alebo služobným odznakom.
(7) V prípadoch uvedených v odseku 5 colník v obèianskom odeve preukazuje príslušnos• k colnej správe iba ústnym vyhlásením a služobným preukazom len
v prípade, ak to okolnosti a podmienky služobného
zákroku, najmä vzh¾adom na potrebu bezprostredného zákroku, dovo¾ujú.
(8) Colník pri preukazovaní príslušnosti k colnej
správe nesmie vyda• služobný preukaz a služobný
odznak z rúk. Na požiadanie môže umožni• nahliadnutie prednej strany služobného preukazu, nie je pritom povinný oznámi• svoje meno a priezvisko, hodnos•
ani funkèné zaradenie.
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ktorá mu preukázate¾ne ušla20) (ïalej len „náhrada“).
Náhradu poskytuje colná správa. Nárok na náhradu
nemá ten, kto sa dostavil iba vo vlastnom záujme alebo
v dôsledku svojho protiprávneho konania.
(6) Nárok na náhradu pod¾a odseku 5 treba uplatni•
do ôsmich dní odo dòa, keï sa vyzvaný dostavil, inak
zaniká; o tom treba vyzvaného pouèi•.
(7) Ak vyzvaný bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve pod¾a odseku 1 nevyhovie, môže
ho colník predvies• na najbližší colný úrad, aby sa
s ním mohla spísa• zápisnica o podaní vysvetlenia.
O predvedení spíše colník úradný záznam.
(8) Zápisnica o podaní vysvetlenia musí by• s predvedeným spísaná bez zbytoèného odkladu.
(9) Colník je povinný odovzda• predvedeného orgánom èinným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak z podaného vysvetlenia zistí dôvody
na takýto postup; inak osobu ihneï prepustí. O odovzdaní osoby vyhotoví úradný záznam.
§ 14

Oprávnenia colníka

Oprávnenie požadova• preukázanie totožnosti

§ 13

(1) Colník je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie
úloh colnej správy, vyzva• osobu, aby preukázala svoju
totožnos• platným obèianskym preukazom, cestovným
dokladom, cestovným dokladom cudzinca opatreným
platným vstupným vízom Slovenskej republiky alebo
povolením na dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt cudzinca.

Oprávnenie požadova• vysvetlenie
(1) Colník je oprávnený požadova• potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispie• k objasneniu skutoèností dôležitých na odhalenie trestného èinu alebo
priestupku12) spáchaného v súvislosti s porušením
colných predpisov a na zistenie ich páchate¾a, ako aj
na vypátranie tovaru a vecí, ktoré unikli colnému doh¾adu. V prípade potreby je colník oprávnený vyzva•
osobu, aby sa ihneï alebo v urèenom èase dostavila
na colný úrad na úèely spísania zápisnice a podania
vysvetlenia.
(2) Vysvetlenie môže odmietnu• iba ten, kto by ním
sebe alebo blízkej osobe 19) spôsobil nebezpeèenstvo
trestného stíhania alebo nebezpeèenstvo postihu za
priestupok, alebo ten, kto je viazaný spovedným tajomstvom alebo nedotknute¾nos•ou tajomstva informácie, ktorá bola ústne alebo písomne zverená pod
podmienkou mlèanlivosti, ak je poverený pastoraènou
starostlivos•ou.
(3) Vysvetlenie sa nesmie požadova• od toho, kto
upozornil, že by ním porušil zákonom uloženú alebo
uznanú povinnos• mlèanlivosti, a nebol od tejto povinnosti oslobodený.
(4) Colník je povinný pouèi• o možnosti odmietnu•
vysvetlenie pod¾a odsekov 2 a 3.
(5) Kto sa na výzvu pod¾a odseku 1 dostaví, má nárok
na náhradu nutných výdavkov a na náhradu mzdy,

(2) Namiesto dokladu totožnosti pod¾a odseku 1
možno predloži• platný
a) preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b) preukaz èlena vlády Slovenskej republiky,
c) služobný preukaz sudcu,
d) služobný preukaz prokurátora,
e) služobný preukaz príslušníka ozbrojeného zboru,
f) potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení preukazu totožnosti.
(3) Ak vyzvaná osoba odmietne preukáza• svoju totožnos• pod¾a odseku 1 alebo 2, colník je oprávnený
takúto osobu predvies• na colný úrad na úèel zistenia
totožnosti.
(4) Ak vyzvaná osoba nemôže preukáza• svoju totožnos• pod¾a odseku 1 alebo 2 a ani nemôže hodnoverne
preukáza• svoje meno a priezvisko, dátum narodenia
a adresu trvalého pobytu, colník je oprávnený predvies• osobu na colný úrad a o zistenie totožnosti požiada• príslušný útvar Policajného zboru.21)
(5) Ak colník nezistí totožnos• osoby do 12 hodín od
jej predvedenia ani na základe údajov v evidenciách
obyvate¾ov a ak je podozrenie, že fyzická osoba uvádza

18

) § 89 ods. 4 Trestného zákona.
) § 116 Obèianskeho zákonníka.
20
) Napríklad § 124 ods. 2 Zákonníka práce, § 22 ods. 3 a § 23 nariadenia vlády Èeskoslovenskej socialistickej republiky è. 223/1988 Zb.,
19

ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení nariadenia vlády Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky è. 13/1991 Zb., zákon
è. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmoèníkoch v znení zákona è. 238/2000 Z. z.
21
) § 18 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
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nepravdivé údaje o svojej osobe, je povinný túto osobu
odovzda• najbližšiemu útvaru Policajného zboru.
(6) Colník je povinný odovzda• predvedeného orgánom èinným v trestnom konaní, inému orgánu alebo
príslušnému zariadeniu, ak zistí dôvody na jeho odovzdanie; inak predvedeného ihneï prepustí.
(7) Ak predvedený je osobou vyhlásenou za nezvestnú, colník o nej vyrozumie toho, kto jej nezvestnos•
oznámil. Ak ide o neplnoletú osobu, odovzdá ju zákonnému zástupcovi, príslušnému orgánu alebo zariadeniu; ak ide o osobu pozbavenú spôsobilosti na právne
úkony, odovzdá ju jej zákonnému zástupcovi alebo
príslušnému zariadeniu, a ak ide o duševne chorú
osobu, odovzdá ju príslušnému zariadeniu.
(8) O predvedení a odovzdaní osoby spíše colník úradný záznam.
§ 15
Oprávnenie na prehliadku osoby
(1) V prípade dôvodného podozrenia, že osoba má
u seba tovar, ktorý podlieha colnému doh¾adu, colník
je oprávnený vykona• prehliadku tejto osoby. Prehliadku osoby môže vykona• len osoba rovnakého pohlavia.
(2) Prehliadku osoby možno vykona• až vtedy, ak je
výzva colníka na vydanie tovaru, ktorý podlieha colnému doh¾adu, bezvýsledná.
(3) Prehliadka sa vykoná za prítomnosti nezúèastnenej osoby rovnakého pohlavia; to neplatí, ak by pri
prehliadke mohlo dôjs• k ohrozeniu jej života alebo
zdravia. O vyslovení súhlasu nezúèastnenej osoby colník vyhotoví zápisnicu.
(4) V prípade, ak prehliadaná osoba kladie pasívny
odpor, colník je oprávnený vykona• odloženie jednotlivých súèastí odevu prehliadanej osoby tak, aby sa
spo¾ahlivo presvedèil, èi osoba v odeve alebo na tele
prepravuje tovar podliehajúci colnému doh¾adu, a prikáza• osobe, aby sa podrobila lekárskej prehliadke na
dosiahnutie úèelu, ktorý sa òou sleduje. Ak sa má
osoba podrobi• lekárskej prehliadke, colník je povinný
túto osobu s dôvodmi lekárskej prehliadky oboznámi•
a pouèi• ju o možnosti poda• námietku proti lekárskej
prehliadke z dôvodov ustanovených osobitným predpisom.22)
(5) O vykonaní prehliadky osoby colník je povinný
vyhotovi• úradný záznam. Náležitosti úradného záznamu o vykonaní prehliadky osoby a náležitosti zápisnice o súhlase nezúèastnenej osoby na prehliadke ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo.
§ 16
Oprávnenie na zaistenie osoby
(1) Colník je pri výkone služby oprávnený zaisti•
osobu,
a) ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj
22
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život, svoje zdravie alebo svoj majetok alebo život,
zdravie alebo majetok iných osôb,
b) pristihnutú pri priestupku12) páchanom v súvislosti s porušením colných predpisov alebo u ktorej je
podozrenie, že odòala tovar colnému doh¾adu, ak je
to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie veci,
c) pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného
èinu v súvislosti s porušením colných predpisov,
ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, na
zabránenie úteku alebo zaistenie dôkazov.
(2) Colník je povinný pred úkonom zaistenia oznámi•
osobe dôvody zaistenia.
(3) Colník je povinný odovzda• zaistenú osobu orgánom èinným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak po vykonaní úkonov zistí, že sú
dôvody na jej odovzdanie.
(4) Ak colník pod¾a odseku 3 neodovzdá osobu orgánom èinným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, musí osobu ihneï prepusti•. Zaistenie
osoby z dôvodov uvedených v odseku 1 nesmie trva•
viac ako 24 hodín od obmedzenia osobnej slobody.
(5) Zaistenej osobe pod¾a odseku 1 sa umožní na jej
požiadanie upovedomi• o zaistení niektorú z blízkych
osôb alebo advokáta. Ak ide o vojaka, colník upovedomí najbližší vojenský útvar, a ak ide o osobu, ktorá nie
je plnoletá, jej zákonného zástupcu.
(6) O zaistení a odovzdaní osoby spíše colník úradný
záznam.
§ 17
Oprávnenie na zaistenie veci
(1) Ak je dôvodné podozrenie, že vec, tovar alebo
písomnosti súvisia s trestným èinom alebo priestupkom12) spáchaným v súvislosti s porušením colných
predpisov alebo s colným deliktom pod¾a osobitného
predpisu,13) a ak je to potrebné na zistenie skutkového
stavu, colník je oprávnený ich zaisti• na vykonanie
potrebných úkonov; zaistenie môže trva• len do rozhodnutia orgánov èinných v trestnom konaní vo veci,
pri priestupku alebo colnom delikte najviac 60 dní odo
dòa zaistenia.
(2) Kto má vec, tovar alebo písomnos• uvedené v odseku 1, na výzvu colníka je povinný ju vyda•; to
neplatí, ak ide o listinu, ktorej obsah sa týka okolnosti,
o ktorej platí zákaz požadova• vysvetlenie, okrem prípadu, že došlo k oslobodeniu od povinnosti zachova•
vec v tajnosti alebo k oslobodeniu od povinnosti mlèanlivosti.
(3) Ak vec, tovar alebo písomnos• uvedené v odseku 1 nebudú na výzvu vydané, môže ich colník odòa•.
(4) Vec, tovar alebo písomnos•, ktoré boli vydané,
prevzaté alebo odòaté, vrátia sa tomu, kto ich vydal
alebo komu boli odòaté, alebo od koho boli prevzaté,
ak dôvody na vydanie, odòatie alebo prevzatie pominuli; ustanovenia osobitného predpisu23) o zaistení tovaru sa použijú primerane.

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
) § 434 zákona è. 238/2001 Z. z.
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(5) Ak je predmet zaistenia potrebný na vykonanie
procesných úkonov, colník ho odovzdá colnému úradu
alebo orgánom èinným v trestnom konaní.
(6) Ak colník pod¾a odseku 5 vec, tovar alebo písomnos• neodovzdal alebo pod¾a odseku 4 ju nevrátil,
colný úrad príslušný pod¾a služobného zaradenia colníka, ktorý vec, tovar alebo písomnos• zaistil, vydá
o zaistení rozhodnutie, v ktorom uvedie dôvody, pre
ktoré bola vec, tovar alebo písomnos• zaistená, a ich
presný opis, a doruèí ho osobe, ktorej bola vec, tovar
alebo písomnos• zaistená. Proti rozhodnutiu o zaistení
veci, tovaru alebo písomnosti sa môže táto osoba odvola• v lehote do 15 dní odo dòa doruèenia rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný úèinok.
(7) Orgány èinné v trestnom konaní sú povinné vráti• predmet zaistenia príslušnému colnému úradu po
skonèení trestného stíhania na vykonanie colného
konania, a to aj vtedy, ak súd uložil trest jeho prepadnutia alebo ak súd uloží, že sa predmet zaistenia
zhabáva.
(8) Ak vlastník predmetu zaistenia nie je známy,
colník odovzdá predmet zaistenia príslušnému colnému úradu.
(9) O zaistení, vrátení, odovzdaní na vykonanie procesných úkonov alebo na uskladnenie predmetu zaistenia spíše colník úradný záznam a o zaistení veci
vydá potvrdenie. Úradný záznam a potvrdenie musia
obsahova• aj dostatoène presný opis vydanej, odòatej
alebo prevzatej veci, aby nemohla by• zamenená s inou
vecou.
§ 18
Oprávnenie odòa• zbraò
(1) Colník je oprávnený presvedèi• sa, èi predvádzaný alebo zaistený nemá pri sebe zbraò, a odòa• mu ju.
Na tento úèel je colník oprávnený vykona• prehliadku
osoby.
(2) Odòatú zbraò je colník povinný vráti• predvedenému alebo zaistenému pri jeho prepustení. Vrátenie
zbrane potvrdí dotknutá osoba svojím podpisom. Ak
bránia vráteniu zbrane zákonné dôvody, colník vydá
dotknutej osobe potvrdenie o odòatí zbrane a oznámi
jej, že zbraò sa odovzdá útvaru Policajného zboru,
a ihneï zabezpeèí odovzdanie zbrane tomuto útvaru.
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§ 20
Oprávnenia colníka pri colnom doh¾ade, pri pátraní
po tovare, ktorý unikol colnému doh¾adu,
a pri kontrole po prepustení tovaru
(1) Pri vykonávaní colného doh¾adu je colník oprávnený vstupova• na pozemky, ktoré nie sú súèas•ou
obydlia, do skladov obchodných, výrobných, prevádzkových a iných nebytových priestorov, kde sa nachádza tovar, ktorý podlieha colnému doh¾adu, požadova•
doklady o tomto tovare a potrebné vysvetlenie, nahliada• do úètovných a iných evidencií bez oh¾adu na
spôsob ich vedenia a vyhotovova• potrebnú dokumentáciu.
(2) Pri pátraní po tovare, ktorý unikol colnému doh¾adu, a po dokladoch o tomto tovare, pri pátraní po
osobách, ktoré takýto tovar prepravujú, uskladòujú,
majú v držbe alebo predávajú, alebo pri kontrole po
prepustení tovaru je colník oprávnený uzavrie• priestory uvedené v odseku 1 a verejné miesta a vykona•
ich prehliadku, ak je dôvodné podozrenie, že osoby,
tovar alebo doklady, po ktorých sa pátra, sa v týchto
priestoroch nachádzajú alebo že údaje uvedené v colnom vyhlásení, na základe ktorých bol tovar prepustený do navrhovaného režimu, sú nepravdivé.
§ 21
Oprávnenie na colnom území
Pri plnení úloh pod¾a tohto zákona je colník na
colnom území oprávnený spôsobom ustanoveným
pod¾a osobitných predpisov24) dáva• pokyny na zastavenie osoby a dopravného prostriedku a vykonáva•
colnú kontrolu batožiny, dopravného prostriedku, jeho nákladu, prepravných a sprievodných listín. Zastavovanie osoby a dopravného prostriedku a kontrola
batožiny, nákladu, prepravných a sprievodných listín
nesmie sledova• iný záujem než odhalenie tovaru,
ktorý unikol colnému doh¾adu, alebo tovaru, pri ktorom je podozrenie, že unikol colnému doh¾adu, zistenie totožnosti osoby, ktorá tovar colnému doh¾adu
odòala alebo sa na tomto odòatí zúèastnila, ako aj
vykonanie opatrení pod¾a colných predpisov.
§ 22
Oprávnenie na prekonanie odporu alebo vytvorenej
prekážky

Oprávnenie zakáza• vstup na urèené miesta

(1) Každý je povinný uposlúchnu• výzvu, pokyn alebo príkaz colníka a strpie• vykonanie jeho oprávnenia
pod¾a tohto zákona.

Ak to vyžaduje úèinné zabezpeèenie plnenia úloh
pod¾a tohto zákona, colník je oprávnený prikáza•, aby
v nevyhnutne potrebnom èase osoby na urèené miesta
nevstupovali alebo sa na nich nezdržiavali.

(2) Ak osoba, voèi ktorej smeruje vykonanie oprávnení colníka ustanovených v § 13 až 21 tohto zákona,
neumožní tieto oprávnenia vykona•, colník je oprávnený po predchádzajúcej márnej výzve prostriedkami
a spôsobom pod¾a tohto zákona prekona• odpor takej

§ 19

24

) Napríklad § 64 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
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osoby alebo òou vytvorenú prekážku. O tomto opatrení
vyhotoví zápisnicu.
§ 23
Oprávnenie na držanie nebezpeèných
látok a zakázaných vecí
(1) Urèený colník je oprávnený na úèely výuèby,
výcviku a skúšok drža•, skladova• a používa• nebezpeèné látky a zakázané veci. Takýmito látkami a vecami sa rozumejú najmä omamné látky a psychotropné
látky, prekurzory, výbušniny, výbušné predmety, jedy,
falzifikáty peòazí, známok a cenných papierov.
(2) Colníka na úèely odseku 1 písomne urèuje služobný úrad,25) ktorý zabezpeèí, aby sa urèený colník
riadne oboznámil so svojimi povinnos•ami pri zaobchádzaní s nebezpeènými látkami a zakázanými vecami pred zaèatím prác s nimi.
(3) Pri zaobchádzaní s nebezpeènými látkami a zakázanými vecami sa urèený colník spravuje osobitným
prepisom. 26)
§ 24
Informaèno-technické prostriedky
a podmienky ich použitia
(1) Informaèno-technické prostriedky sú najmä
elektrotechnické, rádiotechnické, fototechnické, optické, mechanické a iné technické prostriedky a zariadenia alebo ich súbory používané utajovaným spôsobom pri
a) vyh¾adávaní, otváraní a skúmaní dopravovaných
zásielok a ich vyhodnocovaní za využívania kriminalistických metód,
b) odpoèúvaní a zaznamenávaní telekomunikaènej
prevádzky,
c) vyhotovovaní obrazových, zvukových alebo iných
záznamov.
(2) Colná správa je oprávnená používa• informaèno-technické prostriedky pri
a) odha¾ovaní obzvláš• závažných trestných èinov
spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov na úseku
1. dovozu, vývozu a tranzitu omamných látok, psychotropných látok a ich prekurzorov, jedov, rádioaktívnych látok a zbraní,
2. boja proti hospodárskej trestnej èinnosti,
3. colných a daòových únikov a nezákonných finanèných operácií
alebo iných úmyselných trestných èinov, na konanie ktorých zaväzuje medzinárodná zmluva, ktorou
je Slovenská republika viazaná,
b) odha¾ovaní páchate¾ov trestných èinov uvedených
v písmene a).
(3) Informaèno-technické prostriedky uvedené v odseku 1 na úèely uvedené v odseku 2 poskytuje colnej
správe príslušný útvar Policajného zboru.
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(4) Colná správa v rámci svojej pôsobnosti je oprávnená používa• informaèno-technické prostriedky aj pri
odha¾ovaní inej úmyselnej trestnej èinnosti, ktorá je
uvedená v odseku 2, ak na to dá súhlas osoba, do
ktorej práv a slobôd sa bude zasahova•.
(5) Colná správa môže použi• informaèno-technické prostriedky len v prípadoch uvedených v odsekoch
2 a 4, keï odha¾ovanie trestných èinov, zis•ovanie ich
páchate¾ov a zabezpeèovanie nevyhnutných dôkazov
pre trestné konanie by bolo iným spôsobom neúèinné
alebo nemožné.
(6) Informaèno-technické prostriedky možno použi• len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu sudcu a len na nevyhnutný èas, najdlhšie však
poèas šiestich mesiacov. Lehota zaèína plynú• dòom
vydania súhlasu.
(7) Vo výnimoèných prípadoch, ak vec neznesie
odklad a písomný súhlas sudcu nemožno vopred získa•, možno informaèno-technické prostriedky používa• aj bez tohto súhlasu. Colná správa je však povinná
neodkladne písomný súhlas sudcu dodatoène vyžiada•. Ak colná správa nedostane dodatoèný písomný
súhlas do 24 hodín od zaèiatku používania informaèno-technických prostriedkov alebo ak sudca odmietne
da• takýto súhlas, colná správa je povinná používanie
informaèno-technických prostriedkov skonèi•. Takto
získané informácie nesmie colná správa použi• a musí
ich znièi• v prítomnosti sudcu, ktorý by inak bol príslušný na vydanie takéhoto dodatoèného súhlasu.
(8) Žiados• na použitie informaèno-technických
prostriedkov predkladá colná správa písomne súdu;
žiados• musí obsahova• údaje o osobe, ktorej sa použitie informaèno-technického prostriedku týka, druh
informaèno-technického prostriedku, miesto, èas trvania a dôvody jeho použitia.
(9) Colná správa je povinná v priebehu používania
informaèno-technických prostriedkov sústavne skúma•, èi trvajú dôvody na ich použitie. Ak tieto dôvody
pominuli, colná správa je povinná používanie informaèno-technických prostriedkov skonèi•.
(10) O skonèení používania informaèno-technických
prostriedkov pod¾a odseku 9 je colná správa povinná
bez zbytoèného odkladu informova• sudcu, ktorý udelil súhlas na použitie informaèno-technických prostriedkov.
(11) Informácie získané informaèno-technickými
prostriedkami možno využi• výluène na dosiahnutie
úèelu uvedeného v odsekoch 2 a 4.
(12) Informácie získané informaèno-technickými
prostriedkami možno výnimoène použi• ako dôkaz, ak
takáto informácia je jediným dôkazom svedèiacim
o tom, že trestný èin uvedený v odsekoch 2 a 4 spáchala konkrétna osoba, a takýto dôkaz nemožno získa• iným spôsobom. V takom prípade je potrebné k záznamu pripoji• zápisnicu, v ktorej budú uvedené údaje
o dôvode, mieste, èase, spôsobe a obsahu vykonaného
záznamu.

) § 4 ods. 2 zákona è. 200/1998 Z. z.
) Napríklad zákon è. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona è. 260/1999 Z. z.
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§ 25
Prostriedky operatívno-pátracej èinnosti
(1) Prostriedkami operatívno-pátracej èinnosti sa na
úèely tohto zákona rozumie sledovanie osôb a vecí,
nástrahová a zabezpeèovacia technika a využívanie
osôb konajúcich v prospech colnej správy.
(2) Colník je oprávnený použi• prostriedky operatívno-pátracej èinnosti len v prípadoch uvedených v § 24
ods. 2 a len na odha¾ovanie úmyselnej trestnej èinnosti.
(3) Osobou konajúcou v prospech colnej správy sa
rozumie fyzická osoba, ktorá dobrovo¾ne, utajeným
spôsobom poskytuje informácie a služby colnej správe
pri plnení jej úloh. Colná správa môže vies• o týchto
osobách evidenciu len poèas plnenia jednotlivých
úloh. Na hradenie výdavkov spojených s vykonávaním
operatívno-pátracej èinnosti a s používaním osoby konajúcej v prospech colnej správy ministerstvo vyèlení
osobitné finanèné prostriedky zo svojho rozpoètu. Používanie osobitných finanèných prostriedkov a ich
kontrolu upraví minister.
Donucovacie prostriedky
§ 26
(1) Donucovacie prostriedky, ktoré je colník oprávnený použi• pri výkone služby, sú
a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b) prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie
útoku,
c) putá,
d) služobný pes,
e) technické prostriedky na zabránenie odchodu vozidla a na násilné zastavenie vozidla,
f) úder strelnou zbraòou,
g) hrozba zbraòou,
h) varovný výstrel do vzduchu,
i) použitie zbrane.
(2) Prostriedkami na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, slzotvorné prostriedky, obranné
tyèe a elektrické paralyzátory.
(3) Pred použitím donucovacích prostriedkov je colník povinný osobu, proti ktorej zakroèuje, vyzva•, aby
upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že
bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov.
Od výzvy a výstrahy môže upusti• len v prípade, keï
je sám napadnutý alebo ak je ohrozený život alebo
zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo tomu
bránia iné okolnosti.
(4) O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje colník pod¾a konkrétnej situácie tak, aby
dosiahol úèel sledovaný služobným zákrokom.
§ 27
Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov
sebaobrany a prostriedkov na prekonanie
odporu a odvrátenie útoku
(1) Colník je oprávnený použi• hmaty, chvaty, údery
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a kopy sebaobrany a prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku, aby
a) zaistil bezpeènos• inej alebo vlastnej osoby pred
útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok
bezprostredne hrozí, trvá alebo pod¾a všetkých
predpokladov bude pokraèova•,
b) zabránil výtržnosti, ruvaèke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu,
c) predviedol, zaistil alebo zadržal osobu, ktorá kladie
aktívny odpor,
d) zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do
objektov colnej správy alebo na miesta, kde je vstup
zakázaný.
(2) Hmaty a chvaty sebaobrany je colník oprávnený
použi•, aby predviedol, zaistil alebo zadržal osobu,
ktorá kladie pasívny odpor.
§ 28
Použitie pút
(1) Putá je colník oprávnený použi•
a) na spútanie predvádzanej, zaistenej alebo zadržanej osoby, ak kladie aktívny odpor alebo napáda iné
osoby alebo colníka, alebo poškodzuje majetok po
výzve, aby od takého konania upustila,
b) na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých
predvádzaných, zaistených alebo zadržaných osôb
za podmienok uvedených v písmene a),
c) pri vykonávaní služobných zákrokov zameraných
na predvedené, zaistené alebo zadržané osoby, ak
je dôvodná obava, že sa pokúsia o útek.
(2) Osoba uvedená v odseku 1 môže by•, ak to okolnosti vyžadujú, pripútaná aj k vhodnému predmetu,
avšak len na èas, pokia¾ trvajú dôvody uvedené v odseku 1.
§ 29
Použitie služobného psa
(1) Služobného psa je colník oprávnený použi•,
a) aby zaistil bezpeènos• inej alebo vlastnej osoby, ak
sa po výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne
hrozí, trvá alebo pod¾a všetkých predpokladov bude
pokraèova•,
b) aby zabránil výtržnosti, ruvaèke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu,
c) aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb
do objektov colnej správy alebo na miesta, kde je
vstup zakázaný,
d) na prenasledovanie osoby, ktorá sa v blízkosti štátnej hranice na výzvu nezastaví, snaží sa uniknú•
a nemôže by• iným spôsobom zadržaná,
e) na prenasledovanie osoby na úteku, ak má by•
zaistená alebo zadržaná,
f) aby donútil ukrývajúcu sa osobu, ktorá má by•
zaistená alebo zadržaná, opusti• úkryt,
g) na stráženie predvedenej, zaistenej alebo zadržanej
osoby.
(2) Colník používa služobného psa s náhubkom. Ak
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to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie
odporu osoby vyžaduje, môže použi• služobného psa
bez náhubku.
§ 30
Použitie technických prostriedkov na zabránenie
odchodu dopravného prostriedku a na násilné
zastavenie dopravného prostriedku
(1) Colník je oprávnený použi• na zabránenie odchodu dopravného prostriedku technické a iné prostriedky v prípade, že sa vodiè vozidla odmieta aj po opakovanej výzve podrobi• èinnosti colníka pri výkone služby
a z jeho konania je zrejmé, že s dopravným prostriedkom chce z miesta odís•.
(2) Colník je oprávnený použi• na colnom území
zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie dopravného prostriedku, ak vodiè na opakovanú
výzvu alebo znamenie colníka dané spôsobom ustanoveným pod¾a osobitných predpisov24) nezastaví a ak je
dôvodné podozrenie, že sa
a) pokúsi o prechod štátnej hranice s použitím násilia alebo
b) v dopravnom prostriedku prepravujú h¾adané osoby alebo tovar, ktorý unikol colnému doh¾adu.
(3) Za iné prostriedky pod¾a odsekov 1 a 2 sa považuje najmä služobné vozidlo, povoz, stavebné mechanizmy a iné prekážky.
§ 31
Použitie úderu strelnou zbraòou
Úder strelnou zbraòou je colník oprávnený použi•
v nutnej obrane27) alebo v krajnej núdzi28) spravidla pri
zápase s útoèníkom, ak jeho odpor nemôže prekona•
iným spôsobom.
§ 32
Použitie hrozby zbraòou a varovného
výstrelu do vzduchu
Hrozbu zbraòou a varovný výstrel do vzduchu je
colník oprávnený použi•, aby
a) zaistil bezpeènos• inej alebo vlastnej osoby, ak vyzvaný neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí
alebo trvá,
b) predviedol, zaistil alebo zadržal osobu, ktorá kladie
aktívny odpor,
c) zabránil výtržnosti, ruvaèke alebo inému hrubému
správaniu, ktorým sa porušuje verejný poriadok
v colnom priestore,
d) zabránil vstupu nepovolaných osôb do objektov
alebo na miesta, kde je vstup zakázaný, s použitím
násilia,
e) zabránil úteku prenasledovanej alebo stráženej
osoby, ak má by• zaistená alebo zadržaná,
f) zabránil prechodu štátnej hranice s použitím násilia.
27

) § 13 Trestného zákona.
) § 14 Trestného zákona.

28
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§ 33
Použitie zbrane
(1) Zbraò je colník oprávnený použi• iba
a) v nutnej obrane27) alebo v krajnej núdzi,28)
b) ak sa nebezpeèný páchate¾, proti ktorému zakroèuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opusti•
úkryt,
c) ak nemožno inak prekona• odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
d) aby zamedzil úteku nebezpeèného páchate¾a, ktorého nemôže iným spôsobom zadrža•,
e) ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba zbraòou
alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne
výzvu colníka smerujúcu na zaistenie bezpeènosti
inej alebo jeho vlastnej osoby,
f) ak nemožno inak zastavi• dopravný prostriedok,
ktorého vodiè bezoh¾adnou jazdou vážne ohrozuje
život a zdravie osôb a na opakovanú výzvu alebo
znamenie dané colníkom spôsobom ustanoveným
pod¾a osobitných predpisov 24) nezastaví,
g) aby odvrátil nebezpeèný útok, ktorý ohrozuje objekt
alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej
výzve, aby sa upustilo od útoku,
h) aby zneškodnil zviera ohrozujúce život alebo zdravie colníka alebo iných osôb,
i) aby v bezprostrednom priestore štátnej hranice prinútil zastavi• dopravný prostriedok, ktorého vodiè
na opakovanú výzvu alebo znamenie dané pod¾a
osobitných predpisov24) nezastaví.
(2) Zbraòou pod¾a odseku 1 sa rozumie strelná
zbraò, bodná zbraò a zbraò hromadnej úèinnosti.
(3) Pred použitím zbrane je colník povinný vyzva•
osobu, proti ktorej zakroèuje, aby upustila od protiprávneho konania, spolu s výstrahou, že bude použitá
zbraò. Pred použitím strelnej zbrane je colník povinný
použi• varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže upusti• len v prípade, keï je
sám napadnutý, ak je ohrozený život alebo zdravie inej
osoby alebo ak vec neznesie odklad.
(4) Pri použití zbrane je colník povinný dba• na
potrebnú opatrnos•, najmä aby nebol ohrozený život
iných osôb a aby èo najviac šetril život osoby, proti
ktorej zákrok smeruje.
§ 34
Služobné zákroky a použitie donucovacích
prostriedkov pod jednotným velením
(1) Ak zakroèujú colníci pod jednotným velením,
rozhoduje o použití donucovacích prostriedkov za podmienok uvedených v tomto zákone velite¾ zakroèujúcej
jednotky. O použití donucovacích prostriedkov môže
na mieste zákroku rozhodnú• aj nadriadený tohto
velite¾a. Rozhodnutie velite¾a zakroèujúcej jednotky
alebo jeho nadriadeného o použití donucovacích
prostriedkov musí by• uchované na zvukovom alebo
písomnom zázname.
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(2) Na velite¾a zakroèujúcej jednotky, ktorý rozhodol
o použití donucovacích prostriedkov pod¾a odseku 1,
alebo na jeho nadriadeného sa primerane vz•ahujú
ustanovenia § 36 ods. 1 až 3.
§ 35
Hlásenie o použití zbrane
Colník je povinný prostredníctvom svojho nadriadeného hlási• každé použitie zbrane najbližšiemu útvaru
Policajného zboru. Ustanovenie § 36 ods. 2 tým nie je
dotknuté.
Spoloèné ustanovenia
§ 36
Povinnosti colníka po použití
donucovacích prostriedkov
(1) Ak colník zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, je povinný, ak to
okolnosti dovolia, poskytnú• zranenej osobe prvú pomoc a zabezpeèi• lekárske ošetrenie.
(2) Colník je povinný neodkladne hlási• svojmu nadriadenému každý služobný zákrok, pri ktorom použil
donucovacie prostriedky.
(3) Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo
primeranosti pri použití donucovacích prostriedkov
alebo ak pri ich použití bola spôsobená smr•, ujma na
zdraví alebo škoda na majetku, nadriadený je povinný
zisti•, èi donucovacie prostriedky boli použité v súlade
so zákonom. O výsledku zistenia spíše úradný záznam.
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Náhrada škody
§ 39
(1) Štát zodpovedá za škodu, ktorá vznikla osobe pri
poskytnutí pomoci colnej správe alebo colníkovi pri
plnení ich úloh a na ich žiados• alebo s ich vedomím
(ïalej len „poškodený“). Štát sa tejto zodpovednosti
môže zbavi• iba vtedy, ak preukáže, že si poškodený
spôsobil túto škodu úmyselne.
(2) Poškodenému, ktorý poskytol pomoc colnej správe alebo colníkovi na ich žiados• alebo s ich vedomím
a utrpel v tejto súvislosti ujmu na zdraví úrazom alebo
chorobou, ktorá sa považuje pod¾a pracovnoprávnych
predpisov za chorobu z povolania a následkom ktorých sa stal osobou so zmenenou pracovnou schopnos•ou, èiastoène invalidnou alebo invalidnou, patrí
popri nárokoch na náhradu škody pod¾a pracovnoprávnych predpisov jednorazové mimoriadne odškodnenie.
(3) Ak poškodený zomrel následkom úrazu alebo
choroby za podmienok uvedených v odseku 2, zvyšuje
sa jeho manželovi, de•om, ktoré majú nárok na sirotský dôchodok, a osobám, ktoré boli odkázané výživou
na poškodeného, jednorazové odškodnenie, patriace
im pod¾a pracovnoprávnych predpisov, na dvojnásobok. V odôvodnených prípadoch možno jednorazové
odškodnenie takto zvýši• aj rodièom zomretého.
(4) Výšku odškodnenia pre jednotlivé prípady uvedené v odsekoch 2 a 3 ustanoví vláda nariadením.

(4) Ak použije colník donucovacie prostriedky mimo
miesta územného obvodu colného úradu, v ktorom je
zaradený, ohlási ich použitie najbližšiemu colnému
úradu alebo colnej stanici. Na ïalší postup sa primerane vz•ahuje odsek 2.

(5) Poškodenému sa uhrádza aj škoda na veciach,
ktorá mu vznikla v súvislosti s poskytnutím pomoci
pod¾a odseku 1. Pritom sa uhrádza skutoèná škoda,
ktorá sa uhrádza v peniazoch; ak však o to poškodený
požiada a ak je to možné a úèelné, uhrádza sa škoda
uvedením do pôvodného stavu. Poškodenému sa môže
prizna• úhrada nákladov spojených s obstaraním novej veci za poškodenú vec.

§ 37

§ 40

Osobitné obmedzenia
Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, osobe
vysokého veku, osobe so zjavným telesným postihnutím alebo duševnou poruchou a osobe mladšej ako 15
rokov je colník oprávnený použi• iba hmaty, chvaty
a putá. Ostatné donucovacie prostriedky je colník
oprávnený použi• len vtedy, keï útok týchto osôb
bezprostredne ohrozuje život a zdravie colníka alebo
iných osôb alebo ak hrozí znaèná škoda na majetku
a nebezpeèenstvo nemožno odvráti• inak.
§ 38
Povinnos• poskytnú• pomoc
Colník je oprávnený v prípade nebezpeèenstva bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku požiada• kohoko¾vek o pomoc. Ten, kto bol o túto
pomoc požiadaný, je povinný ju poskytnú•; nemusí tak
urobi•, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba
alebo blízku osobu19) alebo ak tomu bránia iné dôležité
okolnosti.

(1) Štát uhrádza aj škodu, ktorú osoba spôsobila
v súvislosti s pomocou poskytnutou colným orgánom
alebo colníkovi.
(2) Štát zodpovedá aj za škody spôsobené colnými
orgánmi alebo colníkmi v súvislosti s plnením ich úloh
ustanovených týmto zákonom; to neplatí, ak k spôsobeniu škody došlo v dôsledku protiprávneho konania
poškodeného.
(3) Náhradu škody poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo.
§ 41
Povinnos• mlèanlivosti
(1) Colníci sú povinní zachováva• mlèanlivos• o skutoènostiach, s ktorými sa oboznámili pri plnení úloh
colnej správy pod¾a tohto zákona alebo v súvislosti
s nimi alebo pod¾a osobitného predpisu11) a ktoré si
v záujme právnických osôb a fyzických osôb vyžadujú,
aby zostali utajené pred nepovolanou osobou.
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(2) Povinnos• mlèanlivosti sa nevz•ahuje na skutoènosti, ktoré musia obèania uvies• na uplatnenie svojich práv.
(3) Ak sa informácia požaduje pod¾a osobitného
predpisu,29) na ktorú sa pod¾a odseku 1 vz•ahuje povinnos• mlèanlivosti, takže z tohto dôvodu k nej žiadate¾30) nemá oprávnený prístup, povinná osoba31) ju
nesprístupní s uvedením odkazu na ustanovenie odseku 1.
(4) Od povinnosti mlèanlivosti pod¾a odsekov 1 a 2
môže oslobodi• ten, v záujme koho colník povinnos•
mlèanlivosti má. Na úèely trestného konania od povin-
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nosti mlèanlivosti uvedenej v odsekoch 1 a 2 môže
oslobodi• generálny riadite¾ colného riadite¾stva. Generálneho riadite¾a colného riadite¾stva môže od povinnosti mlèanlivosti na úèely trestného konania oslobodi• minister.
(5) Ustanovenie odseku 3 sa nevz•ahuje na oslobodenie od mlèanlivosti pod¾a osobitného predpisu.32)
§ 42
Úèinnos•
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. júla 2001.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

29

) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
) § 4 ods. 1 zákona è. 211/2000 Z. z.
31
) § 2 zákona è. 211/2000 Z. z.
32
) § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane
30

informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
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Príloha
k zákonu è. 240/2001 Z. z.
ÚZEMNÉ OBVODY COLNÝCH ÚRADOV
Colný úrad
Banská Bystrica

Bratislava

Èierna nad Tisou

Fi¾akovo

Komárno

Košice

Nitra

Územný obvod
Okres
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Krupina
Prievidza
Zvolen
Žarnovica
Žiar nad Hronom
Okres
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Malacky
Pezinok
Senec

Colný úrad
Poprad

Prešov

I
II
III
IV
V

Okres
Michalovce
Sobrance
Trebišov
Okres
Luèenec
Poltár
Rimavská Sobota
Ve¾ký Krtíš
Okres
Komárno
Dunajská Streda
Okres
Košice I
Košice II
Košice III
Košice IV
Košice-okolie
Gelnica
Revúca
Rožòava
Okres
Nitra
Bánovce nad Bebravou
Galanta
Hlohovec
Partizánske
Pieš•any
Ša¾a
Topo¾èany
Trnava
Zlaté Moravce

Senica

Územný obvod
Okres
Poprad
Kežmarok
Levoèa
Stará ¼ubovòa
Spišská Nová Ves
Okres
Prešov
Bardejov
Humenné
Medzilaborce
Sabinov
Snina
Stropkov
Svidník
Vranov nad Top¾ou
Okres
Myjava
Senica
Skalica

Štúrovo

Okres
Nové Zámky
Levice

Trenèín

Okres
Trenèín
Nové Mesto nad Váhom

Trstená

Žilina

Okres
Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš
Námestovo
Ružomberok
Tvrdošín
Okres
Žilina
Bytèa
Èadca
Ilava
Kysucké Nové Mesto
Martin
Považská Bystrica
Púchov
Turèianske Teplice

