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651
ZÁKON
z 26. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení zákona è. 350/2004 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení zákona è. 350/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 3 sa slovo „právneho“ nahrádza slovom
„obdobného“.
2. V § 3 ods. 4 sa za slová „štátne orgány“ a za slová
„orgány územnej samosprávy“ vkladajú slová „a ich
rozpoètové organizácie“.
3. V § 4 odsek 5 znie:
„(5) Daòový úrad je povinný zdanite¾nú osobu pod¾a
odsekov 1 až 4 registrova• pre daò, vyda• jej osvedèenie
o registrácii pre daò a prideli• jej identifikaèné èíslo pre
daò bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dòa
doruèenia žiadosti o registráciu pre daò. Dòom uvedeným v osvedèení o registrácii pre daò sa zdanite¾ná osoba stáva platite¾om dane (ïalej len „platite¾“); tento deò
nesmie by• neskorší ako 31. deò po doruèení žiadosti
o registráciu pre daò.“.
4. V § 4 ods. 6 štvrtá veta znie: „Daòový úrad je povinný platite¾a registrova• pre daò, vyda• mu osvedèenie o registrácii pre daò a prideli• mu identifikaèné èíslo pre daò bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo
dòa doruèenia oznámenia skutoènosti, na ktorej základe sa stal platite¾om.“.
5. V § 5 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo
ak dodáva len tovar pod¾a § 13 ods. 1 písm. e) a f) a osobou povinnou plati• daò v tuzemsku je pod¾a § 69 ods. 9
platite¾ alebo osoba registrovaná pre daò pod¾a § 7, ktorým je tovar dodaný“.
6. V § 5 odsek 2 znie:
„(2) Daòový úrad Bratislava I je povinný zahraniènú
osobu pod¾a odseku 1 registrova• pre daò, vyda• jej
osvedèenie o registrácii pre daò a prideli• jej identifikaèné
èíslo pre daò bezodkladne, najneskôr do siedmich dní
odo dòa doruèenia žiadosti o registráciu pre daò. Dòom
uvedeným v osvedèení o registrácii pre daò sa zahranièná
osoba stáva platite¾om; tento deò nesmie by• neskorší
ako 31. deò po doruèení žiadosti o registráciu pre daò.“.
7. V § 6 odsek 4 znie:
„(4) Daòový úrad Bratislava I je povinný zahraniènú
osobu pod¾a odsekov 1 až 3 registrova• pre daò, vyda•

jej osvedèenie o registrácii pre daò a prideli• jej identifikaèné èíslo pre daò bezodkladne, najneskôr do
siedmich dní odo dòa doruèenia žiadosti o registráciu
pre daò. Dòom uvedeným v osvedèení o registrácii pre
daò sa zahranièná osoba stáva platite¾om; tento deò
nesmie by• neskorší ako 31. deò po doruèení žiadosti
o registráciu pre daò.“.
8. V § 7 odsek 3 znie:
„(3) Daòový úrad je povinný osobu pod¾a odsekov 1
a 2 registrova• pre daò, vyda• jej osvedèenie o registrácii pre daò a prideli• jej identifikaèné èíslo pre daò bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dòa doruèenia žiadosti o registráciu pre daò; tento deò nesmie by•
neskorší ako 31. deò po doruèení žiadosti o registráciu
pre daò.“.
9. V § 8 sa odsek 4 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
„i) na úèel dodania plynu cez rozvodný systém zemného plynu alebo dodania elektriny pod¾a § 13 ods. 1
písm. e) a f).“.
10. V § 8 ods. 5 sa slová „odseku 4 písm. a) až h)“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. a) až i)“.
11. § 8 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Za dodanie tovaru sa považuje aj odovzdanie nového dopravného prostriedku platite¾om dane na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy
prenajatej veci, pri ktorom bez zbytoèného odkladu po
ukonèení doby nájmu má prejs• vlastnícke právo
k predmetu nájmu z prenajímate¾a na nájomcu, ak sa
v èlenskom štáte nájomcu považuje prevzatie predmetu
nájmu za nadobudnutie tovaru z iného èlenského štátu, ktoré je predmetom dane.“.
12. V § 10 odsek 2 znie:
„(2) Za dodanie služby sa nepovažuje
a) emisia cenného papiera emitentom,
b) postúpenie poh¾adávky,
c) dosiahnutie úroku z peòažných prostriedkov na
úète v banke, ak platite¾ nie je bankou.“.
13. V § 11 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Za nadobudnutie nového dopravného prostriedku pod¾a prvej vety sa považuje aj prevzatie nového dopravného
prostriedku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným
právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom bez zbytoèného odkladu po ukonèení doby nájmu má prejs• vlastnícke právo k predmetu nájmu z prenajímate¾a na nájomcu, ak sa v èlenskom štáte prenajímate¾a považuje
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odovzdanie predmetu nájmu za dodanie tovaru do iného èlenského štátu s oslobodením od dane.“.

spotrebu a využitie v tuzemsku, miestom dodania služieb je tuzemsko.“.

14. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„§ 11a

17. V § 15 ods. 8 úvodnej vete sa za slová „odseku 7“
vkladajú slová „vrátane ich sprostredkovania v mene
a na úèet inej osoby a prijatia záväzku zdrža• sa vykonávania týchto služieb“.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného
èlenského štátu v osobitnom prípade

18. V § 15 ods. 8 písm. b) sa za slová „audítorské“
vkladá èiarka a slová „prekladate¾ské, tlmoènícke“.

Premiestnenie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený do tuzemska z iného èlenského štátu zahraniènou osobou identifikovanou pre daò v inom èlenskom štáte a ktorý je umiestnený v tuzemsku v sklade
na úèel následného dodania tovaru jedinému platite¾ovi, sa považuje za nadobudnutie tovaru v tuzemsku
z iného èlenského štátu týmto platite¾om a platite¾ je
povinný plati• daò z nadobudnutia tovaru v tuzemsku
z iného èlenského štátu, ak
a) zahranièná osoba nie je platite¾om pod¾a tohto zákona,
b) v èase zaèatia odoslania alebo prepravy tovaru je
známy platite¾, pre ktorého sa tovar umiestòuje
v sklade,
c) v sklade je umiestnený tovar len pre jediného platite¾a a
d) platite¾ písomne oznámi daòovému úradu vopred, že
je v tomto osobitnom prípade osobou povinnou plati•
daò z nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného èlenského štátu.“.
15. V § 13 sa odsek 1 dopåòa písmenami e) a f), ktoré
znejú:
„e) pri dodaní plynu cez rozvodný systém zemného plynu obchodníkovi alebo pri dodaní elektriny obchodníkovi je miesto, kde obchodník má sídlo, miesto
podnikania alebo prevádzkareò, pre ktorú sa tovar
dodáva, alebo ak obchodník nemá také miesto,
miestom dodania tovaru je jeho bydlisko alebo
miesto, kde sa obvykle zdržiava; obchodníkom na
úèely tohto ustanovenia je zdanite¾ná osoba, ktorej
hlavnou èinnos•ou vo vz•ahu ku kúpenému plynu
alebo k elektrine je ich ïalší predaj a ktorého vlastná spotreba týchto tovarov je zanedbate¾ná,
f) pri dodaní plynu cez rozvodný systém zemného plynu alebo pri dodaní elektriny inej osobe ako obchodníkovi pod¾a písmena e) je miesto, kde zákazník skutoène využije a spotrebuje tieto tovary; ak
zákazník skutoène nespotrebuje tieto tovary alebo
ich èas•, považujú sa tieto nespotrebované tovary
za využité a spotrebované v mieste, kde má tento zákazník sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareò, pre ktoré sa tovary dodávajú, alebo ak zákazník nemá také miesto, považujú sa za využité
a spotrebované v mieste jeho bydliska alebo v mieste, kde sa obvykle zdržiava.“.
16. V § 15 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak sú
služby uvedené v odseku 8 dodané osobou z tretieho
štátu zdanite¾nej osobe, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareò alebo bydlisko v tuzemsku alebo
sa v tuzemsku obvykle zdržiava a služby sú urèené na

19. V § 15 ods. 8 písmená j) a k) znejú:
„j) prenos emisných kvót pre skleníkové plyny,
k) poskytnutie prístupu a prepravy alebo prenosu cez
rozvodné systémy zemného plynu a elektriny a dodanie ostatných priamo súvisiacich služieb.“.
20. V § 19 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak je
služba dodaná zahraniènou osobou z iného èlenského
štátu alebo z tretieho štátu a osobou povinnou plati•
daò v tuzemsku je príjemca služby pod¾a § 69 ods. 2 až
4, daòová povinnos• vzniká dòom vyhotovenia faktúry;
ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daòová povinnos•
vzniká posledným dòom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom
bola služba dodaná.“.
21. V § 19 ods. 3 prvej vete sa slová „dòom, keï má
by• pod¾a zmluvy zaplatené za opakovane alebo èiastkovo dodávaný tovar alebo službu“ nahrádzajú slovami
„najneskôr posledným dòom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo èiastkovo dodávaný tovar alebo
službu vz•ahuje“.
22. V § 19 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: „Pri opakovane poskytovaných elek tronických komunikaèných sie•ach a elektronických
komunikaèných službách osobami, ktoré majú na poskytovanie uvedených sietí a služieb povolenie pod¾a
osobitného predpisu, 6a) sa za deò dodania služby považuje najneskôr deò vyhotovenia faktúry; ak faktúra nie
je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po období, na ktoré sa opakovane dodávaná služba vz•ahuje, daòová povinnos• vzniká posledným dòom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tomto období.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Zákon è. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.“.

23. § 20 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Daòová povinnos• pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného èlenského štátu pod¾a § 11a vzniká platite¾ovi dòom umiestnenia tovaru v sklade.“.
24. V § 22 ods. 5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri dodaní
tovaru, ktorý je pod¾a osobitného predpisu26) odpisovaným majetkom, je základom dane zostatková cena majetku zistená pod¾a osobitného predpisu.30)“.
25. V § 23 odsek 1 znie:
„(1) Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku
z iného èlenského štátu pod¾a § 11 a 11a sa urèí pod¾a
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§ 22 ods. 1 až 4 okrem nadobudnutia tovaru pod¾a odseku 2.“.
26. V § 25 ods. 3 sa za slová „opraveným základom
dane“ vkladajú slová „a rozdiel medzi pôvodnou daòou
a opravenou daòou“.
27. § 25 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Základ dane a daò sa nemusí opravi•, ak platite¾
zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daòovej povinnosti voèi inému platite¾ovi za predpokladu, že na ta kom postupe sa obidve strany písomne dohodli.“.
28. V § 26 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Osoba
povinná plati• daò môže používa• na prepoèet cudzej
meny na slovenskú menu kurz platný pod¾a colných
predpisov v deò vzniku daòovej povinnosti; rozhodnutie používa• kurz platný pod¾a colných predpisov sa
musí písomne oznámi• daòovému úradu pred jeho prvým použitím a je záväzné poèas celého kalendárneho
roka.“.
29. V § 29 ods. 2 písm. b) sa vypúš•a odkaz 10 vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 10.
30. V § 37 ods. 1 sa vypúš•ajú slová „pod¾a osobitného predpisu16)“ vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 16.
31. V § 39 ods. 1 písm. a) sa vypúš•a slovo „stavebného“.
32. V § 39 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto
slová: „správa dôchodkového fondu dôchodkovou správcovskou spoloènos•ou pod¾a osobitného predpisu20a)
a správa doplnkového dôchodkového fondu doplnkovou dôchodkovou spoloènos•ou pod¾a osobitného
predpisu.20b )“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 20a a 20b znejú:

„20a) Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 186/2004 Z. z.
20b
) Zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

33. V § 40 sa slová „Oslobodený od dane je predaj“
nahrádzajú slovami „Oslobodené od dane je sprostredkovanie predaja“.
34. V § 40 sa slová „na platných poštových ceninách,
kolkoch a iných úradných ceninách je uvedená nominálna hodnota a predávajú sa za nominálnu hodnotu“ nahrádzajú slovami „sa predávajú za nominálnu hodnotu“.
35. V § 42 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami
„ods. 7 písm. a), b), c) a e)“ a na konci sa pripája táto
veta: „Oslobodené od dane je dodanie vratných fliaš, pri
ktorých nadobudnutí nie je možnos• odpoèíta• daò
pod¾a § 49 ods. 7 písm. d), a každé ïalšie dodanie týchto vratných fliaš.“.
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vz•ahujúcich sa na dopravu osôb sú oslobodené od
dane, ak je samotná doprava osôb oslobodená od dane
pod¾a odseku 2.“.
38. V § 47 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Platite¾ musí ma• k dispozícii písomné colné vyhlásenie
o prepustení tovaru do colného režimu vývoz najneskôr
do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po skonèení
zdaòovacieho obdobia, v ktorom uplatnil oslobodenie
od dane pri vývoze tovaru.“.
39. V § 47 ods. 7 písm. a) sa slovo „vykonávajúcich“
nahrádza slovami „ktoré vykonávajú“.
40. § 48 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Oslobodený od dane je dovoz plynu cez rozvodný
systém zemného plynu a dovoz elektriny.“.
41. V § 49 ods. 2 prvej vete sa slová „odsekov 3 a 6“
nahrádzajú slovami „odsekov 3 a 7“.
42. V § 49 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: „a ním uplatnená z tovaru, pri ktorom je povinný
plati• daò pod¾a § 69 ods. 7“,
43. V § 49 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: „a § 11a“.
44. V § 49 ods. 4 sa za slová „nemôže odpoèíta• daò“
vkladajú slová „pod¾a odseku 3“.
45. V § 49 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
„(5) Platite¾, ktorý nadobudne hmotný majetok, ktorý
je pod¾a osobitného predpisu odpisovaným majetkom,26) a pri nadobudnutí tohto majetku predpokladá
jeho použitie na úèely svojho podnikania, ako aj na iný
úèel ako na podnikanie, sa môže rozhodnú•, že neodpoèíta èas• dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia hmotného majetku na iný úèel ako na podnikanie. Ak sa platite¾ rozhodne, že neodpoèíta èas• dane, ktorá
zodpovedá rozsahu použitia hmotného majetku na iný
úèel ako na podnikanie, nepovažuje sa použitie tohto
hmotného majetku na iný úèel ako na podnikanie
v tomto rozsahu za dodanie tovaru za protihodnotu (§ 8
ods. 3) alebo dodanie služby za protihodnotu (§ 9
ods. 2). Ak platite¾ použije prijaté služby a nadobudnutý hmotný majetok iný ako hmotný majetok, ktorý je
pod¾a osobitného predpisu odpisovaným majetkom, 26)
na úèely svojho podnikania, ako aj na iný úèel ako na
podnikanie, odpoèíta daò len v pomere zodpovedajúcom rozsahu použitia na podnikanie k celkovému rozsahu použitia. Ustanovenie odseku 4 týmto nie je
dotknuté.“.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa oznaèujú ako odseky 6 až
10.
46. V § 49 ods. 8 sa vypúš•a druhá veta.

36. V § 44 písm. b) sa vypúš•ajú slová „pod¾a § 48“.

47. V § 49 ods. 9 sa slová „v odseku 7“ nahrádzajú
slovami „v odseku 8“.

37. § 46 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Doprava batožiny a motorového vozidla, ktoré
sprevádzajú dopravované osoby, a dodanie služieb

48. V § 51 ods. 1 písm. b) sa slová „má faktúru od dodávate¾a“ nahrádzajú slovami „je daò uvedená v záznamoch pod¾a § 70“.
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49. V § 51 odsek 2 znie:
„(2) Platite¾ vykoná odpoèítanie dane pod¾a § 49
ods. 2 písm. a), c) alebo d) v zdaòovacom období, v ktorom právo na odpoèítanie dane vzniklo, alebo v prvom
zdaòovacom období nasledujúcom po zdaòovacom období, v ktorom právo na odpoèítanie dane vzniklo, ak do
uplynutia lehoty na podanie daòového priznania za
zdaòovacie obdobie, v ktorom právo na odpoèítanie
dane vzniklo, má doklad pod¾a odseku 1 písm. a), c) alebo d); ak platite¾ do uplynutia lehoty na podanie daòového priznania nemá doklad pod¾a odseku 1 písm. a), c)
alebo d), vykoná odpoèítanie dane v tom zdaòovacom
období, v ktorom dostane doklad pod¾a odseku 1
písm. a), c) alebo d). Platite¾ vykoná odpoèítanie dane
pod¾a § 49 ods. 2 písm. b) v zdaòovacom období, v ktorom daò uviedol v záznamoch pod¾a § 70.“.

úradu Bratislava I na tlaèive, ktorého vzor je uvedený
v prílohe è. 4. Prílohou k žiadosti o vrátenie dane zahraniènému zástupcovi je potvrdenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky o splnení podmienky
vzájomnosti pod¾a § 61 ods. 3. Žiados• o vrátenie dane
sa podáva za obdobie kalendárneho štvr•roka do
30. dòa po skonèení kalendárneho štvr•roka.“.

50. § 51 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Odpoèítanie dane platite¾ vykoná tak, že od celkovej výšky dane za príslušné zdaòovacie obdobie odpoèíta celkovú výšku odpoèítate¾nej dane za príslušné
zdaòovacie obdobie.“.

56. V § 66 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide
o predaj použitého tovaru pod¾a odseku 1 písm. e), základ dane pod¾a prvej vety sa rozdelí pomerne pod¾a
výšky jednotlivých splátok a na daòovú povinnos• sa
vz•ahuje § 19 ods. 3.“.

51. V § 56 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) v období, za ktoré podáva žiados• o vrátenie dane,
nedodala tovar ani službu v tuzemsku s výnimkou
1. prepravných služieb, ktoré sú oslobodené od
dane pod¾a § 46,
2. prepravných služieb a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, ktoré sú oslobodené od dane
pod¾a § 47 ods. 6 a § 48 ods. 8,
3. služieb a tovaru dodaného s inštaláciou alebo
montážou, ak je osobou povinnou plati• daò príjemca (§ 69 ods. 2 až 4),
4. dodania zemného plynu a elektriny, ak je osobou
povinnou plati• daò platite¾ alebo osoba registrovaná pre daò pod¾a § 7 (§ 69 ods. 9),
5. dodania tovaru z tuzemska do iného èlenského
štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu, ak zahranièná osoba bola zastúpená daòovým zástupcom pod¾a § 69a,“.

57. V § 66 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: „a ak ide o predaj použitého tovaru pod¾a
odseku 1 písm. e), súèas•ou predajnej ceny je aj celková suma splátok dohodnutá v nájomnej zmluve“.

52. V § 61 odsek 8 znie:
„(8) Zahraniènému zástupcovi pod¾a odseku 2 písm. d)
a e), ktorého diplomatická misia alebo konzulárny úrad
má sídlo na území Slovenskej republiky, sa vráti daò
zaplatená v cene dvoch osobných automobilov poèas
dvoch rokov a daò zaplatená v cenách 3 200 litrov pohonných látok roène a zahraniènému zástupcovi pod¾a
odseku 2 písm. f) a g), ktorého diplomatická misia alebo
konzulárny úrad má sídlo na území Slovenskej republiky, sa vráti daò zaplatená v cene jedného osobného
automobilu poèas dvoch rokov a daò zaplatená v ce nách 3 200 litrov pohonných látok roène.“.

Daòový zástupca pri dovoze tovaru

53. V § 61 ods. 15 posledná veta znie: „Podrobnosti
uplatnenia oslobodenia od dane a vrátenia dane ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky.“.
54. V § 62 odsek 1 znie:
„(1) Zahranièný zástupca uplatòuje nárok na vrátenie dane podaním žiadosti o vrátenie dane Daòovému

55. V § 66 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
„e) predajom použitého tovaru je aj odovzdanie použitého tovaru nájomcovi na základe nájomnej zmluvy
s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom bez zbytoèného odkladu po ukonèení doby nájmu má prejs• vlastnícke právo k predmetu nájmu
z prenajímate¾a na nájomcu.“.

58. V § 69 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a § 11a“.
59. V § 69 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9) Platite¾ alebo osoba registrovaná pre daò pod¾a
§ 7, ktorej je dodaný tovar pod¾a § 13 ods. 1 písm. e) a f),
je povinný plati• daò pri tomto tovare, ak je dodaný
z iného èlenského štátu zahraniènou osobou.“.
Doterajší odsek 9 sa oznaèuje ako odsek 10.
60. Za § 69 sa vkladá § 69a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„§ 69a

(1) Dovozca, ktorý je zahraniènou osobou a nie je platite¾om pod¾a tohto zákona, sa vo veci uplatnenia oslobodenia od dane pod¾a § 48 ods. 3 môže da• zastúpi•
daòovým zástupcom. Daòovým zástupcom môže by•
len platite¾ so sídlom alebo bydliskom v tuzemsku. Daòový zástupca musí ma• na zastupovanie dovozcu udelené písomné plnomocenstvo s úradne overeným podpisom a osobitné identifikaèné èíslo pre daò pridelené
Daòovým úradom Bratislava I.
(2) Písomné plnomocenstvo pod¾a odseku 1 musí obsahova•
a) vyhlásenie splnomocnite¾a, že ide o daòové zastúpenie v mene a na úèet dovozcu vo veci uplatnenia oslobodenia od dane pod¾a § 48 ods. 3 a následného dodania tovaru do iného èlenského štátu,
b) vyhlásenie, že splnomocnite¾ je zahraniènou osobou
a nie je platite¾om pod¾a tohto zákona,
c) splnomocnenie daòového zástupcu na podanie daòového priznania a súhrnného výkazu.
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(3) Daòový úrad Bratislava I vydá na žiados• platite¾a
daòovému zástupcovi osobitné osvedèenie o pridelení
osobitného identifikaèného èísla pre daò, pod ktorým daòový zástupca koná v mene zastúpeného dovozcu.
Osvedèenie vydá Daòový úrad Bratislava I najneskôr do
siedmich dní odo dòa doruèenia žiadosti. Daòový zástupca pod týmto osobitným identifikaèným èíslom pre daò
môže kona• v mene viacerých zastúpených dovozcov.
(4) Daòový zástupca je povinný vies• záznamy o dovoze tovaru a jeho následnom dodaní do iného èlenského štátu osobitne za každého zastúpeného dovozcu.
Záznamy musia obsahova• názov alebo meno zastúpeného dovozcu a adresu jeho sídla alebo bydliska.
(5) Daòový zástupca je povinný poda• za zastúpených dovozcov daòové priznanie Daòovému úradu Bratislava I za obdobie kalendárneho štvr•roka, a to do
25 dní po skonèení kalendárneho štvr•roka. K daòovému priznaniu je daòový zástupca povinný priloži• zoznam zastúpených dovozcov s uvedením sumy všetkých základov dane ním deklarovaných dodaní tovaru
osobitne za každého zastúpeného dovozcu.
(6) Daòový zástupca je povinný poda• za zastúpených dovozcov súhrnný výkaz pod¾a § 80 Daòovému
úradu Bratislava I.
(7) Daòový zástupca má práva a povinnosti zastúpenej osoby v rozsahu, v akom koná za zastúpeného dovozcu vo veci oslobodenia od dane pod¾a § 48 ods. 3 na
základe udeleného plnomocenstva.
(8) Ak daòový zástupca opakovane poruší povinnosti
pod¾a odsekov 4 až 6, Daòový úrad Bratislava I odníme
daòovému zástupcovi osobitné osvedèenie o pridelení
osobitného identifikaèného èísla pre daò.
(9) Ak si dovozca, ktorý je zahraniènou osobou, zvolí
daòového zástupcu, nie je povinný poda• žiados• o registráciu pre daò pod¾a § 5.“.
61. V § 71 ods. 9 sa v prvej vete slovo „troch“ nahrádza slovom „pätnástich“.
62. V § 75 ods. 6 sa vypúš•a druhá veta.
63. V § 79 ods. 1 druhej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: „alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daòového priznania, ak platite¾ nebol povinný
poda• daòové priznanie (§ 78 ods. 1) za zdaòovacie obdobie nasledujúce po zdaòovacom období, v ktorom
nadmerný odpoèet vznikol“.
64. V § 80 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Elektronicky podaný súhrnný výkaz nemusí obsahova• zaruèený elektronický podpis, ak platite¾ uzavrie s daòovým úradom písomnú dohodu, ktorá obsahuje najmä
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náležitosti elektronického doruèovania, spôsob overovania podania urobeného elektronickými prostriedkami
a spôsob preukazovania doruèenia a ak platite¾ písomne
oznámi daòovému úradu údaje potrebné na doruèovanie na tlaèive pod¾a vzoru uverejneného na internetovej
stránke Daòového riadite¾stva Slovenskej republiky.“.
65. V § 81 ods. 4 úvodnej vete sa slová „môže zruši•“
nahrádzajú slovom „zruší“.
66. Za § 85 sa vkladá § 85a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 85a
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2005
(1) Ustanovenie § 11a sa môže uplatni• aj v prípade,
ak zahranièná osoba je platite¾om pod¾a tohto zákona
k 1. januáru 2005 len z dôvodu nadobudnutia tovaru
v tuzemsku z iného èlenského štátu pod¾a § 11 ods. 8
a jeho následného dodania. Na dodanie tovaru, ktorý je
k 31. decembru 2004 uskladnený pre platite¾a, ktorému má by• dodaný, sa vz•ahuje doterajší predpis.
(2) Zahranièná osoba pod¾a odseku 1 požiada o zrušenie registrácie pre daò najneskôr do podania daòového priznania za zdaòovacie obdobie, v ktorom vznikla
posledná daòová povinnos•.
(3) Osobitná úprava uplatòovania dane pod¾a § 66 sa
nevz•ahuje na nájom ojazdeného osobného automobilu
na základe nájomnej zmluvy, ak obchodník pri jeho
kúpe odpoèítal daò do 31. decembra 2004.“.
67. Za § 85a sa vkladá § 85b, ktorý znie:
„§ 85b
(1) Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike má nárok na vrátenie dane zaplatenej
v cenách tovarov a služieb urèených na jeho spotrebu
za obdobie od 1. mája 2004 do 30. júna 2005 pod¾a podmienok a v rozsahu, v akom má nárok na vrátenie dane
pod¾a § 61 vedúci diplomatickej misie.
(2) Èlenovia administratívneho a technického personálu Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike, ktorí nie sú obèanmi Slovenskej republiky a nemajú
trvalý pobyt v Slovenskej republike, majú nárok na vrátenie dane zaplatenej v cenách tovarov a služieb urèených
na ich spotrebu za obdobie od 1. mája 2004 do 30. júna
2005 pod¾a podmienok a v rozsahu, v akom majú nárok
na vrátenie dane pod¾a § 61 èlenovia administratívneho
a technického personálu diplomatickej misie.
(3) Na uplatnenie nároku na vrátenie dane osobám
pod¾a odsekov 1 a 2 sa vz•ahuje § 62.“.
68. Príloha è. 6 znie:

„Príloha è. 6
k zákonu è. 222/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH
SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov èlenských štátov týkajú-
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2.

3.

4.

5.

6.
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cich sa daní z obratu – spoloèný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145
z 13. 06. 1977) v znení smernice Rady 80/368/EHS z 26. 03. 1980 (Ú. v. ES L 090, 03. 04. 1980), smernice Rady
84/386/EHS z 31. júla 1984 (Ú. v. ES L 208, 03. 08. 1984), smernice Rady 89/465/EHS z 18. júla 1989 (Ú. v. ES
L 226, 03. 08. 1989), smernice Rady 91/680/EHS zo 16. decembra 1991 (Ú. v. ES L 376, 31. 12. 1991), smernice
Rady 92/77/EHS z 19. októbra 1992 (Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992), smernice Rady 92/111/EHS zo 14. decembra
1992 (Ú. v. ES L 384, 30. 12. 1992), smernice Rady 94/4/ES zo 14. februára 1994 (Ú. v. ES L 060, 03. 03. 1994),
smernice Rady 94/5/ES zo 14. februára 1994 (Ú. v. ES L 060, 03. 03. 1994), smernice Rady 94/76/ES z 22. decembra 1994 (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994), smernice Rady 95/7/ES z 10. apríla 1995 (Ú. v. ES L 102, 05. 05. 1995),
smernice Rady 96/42/ES z 25. júna 1996 (Ú. v. ES L 170, 09. 07. 1996), smernice Rady 96/95/ES z 20. decembra
1996 (Ú. v. ES L 338, 28. 12. 1996), smernice Rady 98/80/ES z 12. októbra 1998 (Ú. v. ES L 281, 17. 10. 1998),
smernice Rady 99/49/ES z 25. mája 1999 (Ú. v. ES L 139, 02. 06. 1999), smernice Rady 99/59/ES zo 17. júna 1999
(Ú. v. ES L 162, 26. 06. 1999), smernice Rady 99/85/ES z 22. októbra 1999 (Ú. v. ES L 277, 28. 10. 1999), smernice
Rady 2000/17/ES z 30. marca 2000 (Ú. v. ES L 084, 05. 04. 2000), smernice Rady 2000/65/ES zo 17. októbra 2000
(Ú. v. ES L 269, 21. 10. 2000), smernice Rady 2001/4/ES z 19. januára 2001 (Ú. v. ES L 022, 24. 01. 2001), smernice
Rady 2001/115/ES z 20. decembra 2001 (Ú. v. ES L 015, 17. 01. 2002), smernice Rady 2002/38/ES zo 7. mája
2002 (Ú. v. ES L 128, 15. 05. 2002), smernice Rady 2002/93/ES z 3. decembra 2002 (Ú. v. ES L 331, 07. 12. 2002),
smernice Rady 2003/92/ES zo 7. októbra 2003 (Ú. v. EÚ L 260, 11. 10. 2003), smernice Rady 2004/7/ES z 20. januára 2004 (Ú. v. EÚ L 027, 30. 01. 2004), smernice Rady 2004/15/ES z 10. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 052, 21. 02.
2004), smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 168, 01. 05. 2004).
Smernica Rady 69/169/EHS z 28. mája 1969 o zosúladení ustanovení zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení týkajúcich sa oslobodenia od dane z obratu a od spotrebnej dane pre dovoz v rámci medzinárodného
cestovania (Ú. v. ES L 133, 04. 06. 1969) v znení smernice Rady 72/230/EHS z 12. júna 1972 (Ú. v. ES L 139,
17. 06. 1972), smernice Rady 78/1032/EHS z 19. decembra 1978 (Ú. v. ES L 366, 28. 12. 1978), smernice Rady
78/1033/EHS z 19. decembra 1978 (Ú. v. ES L 366, 28. 12. 1978), smernice Rady 81/933/EHS zo 17. novembra
1981 (Ú. v. ES L 338, 25. 11. 1981), smernice Rady 82/443/EHS z 29. júna 1982 (Ú. v. ES L 206, 14. 07. 1982),
smernice Rady 84/231/EHS z 30. apríla 1984 (Ú. v. ES L 117, 03. 05. 1984), smernice Rady 85/348/EHS z 8. júla
1985 (Ú. v. ES L 183, 16. 07. 1985), smernice Rady 87/198/EHS zo 16. marca 1987 (Ú. v. ES L 078, 20. 03. 1987),
smernice Rady 88/664/EHS z 21. decembra 1988 (Ú. v. ES L 382, 31. 12. 1988), smernice Rady 89/194/EHS
z 13. marca 1989 (Ú. v. ES L 073, 17. 03. 1989), smernice Komisie 89/220/EHS zo 7. marca 1989 (Ú. v. ES L 092,
05. 04. 1989), smernice Rady 91/191/EHS z 27. marca 1991 (Ú. v. ES L 094, 16. 04. 1991), smernice Rady
91/673/EHS z 19. decembra 1991 (Ú. v. ES L 373, 31.12.1991), smernice Rady 91/680/EHS zo 16. decembra
1991 (Ú. v. ES L 376, 31. 12. 1991), smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Ú. v. ES L 076, 23. 03. 1992),
smernice Rady 92/111/EHS zo 14. decembra 1992 (Ú. v. ES L 384, 30. 12. 1992), smernice Rady 94/4/ES zo
14. februára 1994 (Ú. v. ES L 060, 03. 03. 1994), smernice Rady 2000/47/ES z 20. júla 2000 (Ú. v. ES L 193,
29. 07. 2000).
Smernica Rady 78/1035/EHS z 19. decembra 1978 o odpustení dovoznej prirážky malých tovarových zásielok nekomerèného charakteru z tretích krajín (Ú. v. ES L 366, 28. 12. 1978) v znení smernice Rady 81/933/EHS
zo 17. novembra 1981 (Ú. v. ES L 338, 25. 11. 1981), smernice Rady 85/576/EHS z 20. decembra 1985 (Ú. v. ES
L 372, 31. 12. 1985).
Ôsma smernica Rady 79/1072/EHS zo 6. decembra 1979 o zosúladení právnych predpisov èlenských štátov týkajúcich sa daní z obratu – Úprava o vrátení dane z pridanej hodnoty platite¾om dane, ktorí nemajú sídlo na území
štátu (Ú. v. ES L 331, 27. 12. 1979) v znení smernice Rady 86/560/EHS zo 17. novembra 1986 (Ú. v. ES L 326,
21. 11. 1986).
Smernica Rady 83/181/EHS z 28. marca 1983 urèujúca rozsah platnosti èlánku 14 (1) d) smernice
Rady 77/388/EHS vzh¾adom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pre finálny dovoz urèitého tovaru (Ú. v. ES
L 105, 23. 04. 1983) v znení smernice Rady 85/346/EHS z 8. júla 1985 (Ú. v. ES L 183, 16. 07. 1985), smernice Rady
88/331/EHS z 13. júna 1988 (Ú. v. ES L 151, 17. 06. 1988), smernice Komisie 89/219/EHS zo 7. marca 1989
(Ú. v. ES L 092, 05. 04. 1989), smernice Rady 91/680/EHS zo 16. decembra 1991 (Ú. v. ES L 376, 31. 12. 1991).
Trinásta smernica Rady 86/560/EHS zo 17. novembra 1986 o zosúladení zákonov èlenských štátov týkajúcich sa
daní z obratu – postup vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám podliehajúcim zdaneniu, ktoré nesídlia na území
spoloèenstva (Ú. v. ES L 326, 21. 11. 1986).“.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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652
ZÁKON
z 26. októbra 2004
o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnos• orgánov štátnej správy v colníctve a
b) povinnosti, oprávnenia a prostriedky colníka.1)
§2
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,
d) colný kriminálny úrad.
(2) Colné riadite¾stvo, colné úrady a colný kriminálny
úrad tvoria colnú správu.
(3) Colníci tvoria ozbrojený zbor (ïalej len „zbor colnej správy“) a plnia úlohy pod¾a tohto zákona, osobitných predpisov,2) iných všeobecne záväzných právnych
predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná (ïalej len „medzinárodná zmluva“), na colnom riadite¾stve, colných úradoch a colnom
kriminálnom úrade, ak tento zákon neustanovuje inak.
Colníci plnia úlohy colnej správy v služobnom pomere.3)
§3
Colná správa
(1) Colná správa
1

a) vykonáva doh¾ad nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, 2) iných všeobecne záväzných
právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, kto rými sa zabezpeèuje realizácia obchodnej politiky, finanènej politiky a po¾nohospodárskej politiky pri
obehu tovaru v styku s tretími štátmi,4) 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, nomenklatúrneho zatrieïovania tovaru, pôvodu tovaru,
štatistiky obchodu s tretími štátmi (ïalej len „colná štatistika“) a štatistiky obchodu medzi èlenskými štátmi Európskej únie, 5)
2. v oblasti správy nepriamych daní,6)
3. v oblasti zis•ovania zodpovednosti osôb za porušenie právnych predpisov,7) ktorých vykonávanie
je jej zverené týmto zákonom a inými všeobecne
záväznými predpismi v oblasti colníctva (ïalej len
„colný predpis“),
4. ustanovené osobitným predpisom,8)
c) vykonáva doh¾ad nad dodržiavaním osobitných
predpisov.9)
(2) Colnú správu riadi generálny riadite¾ colného riadite¾stva. Generálneho riadite¾a colného riadite¾stva
vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej re publiky (ïalej len „minister“).
Vz•ahy colnej správy k štátnym orgánom,
právnickým osobám, fyzickým osobám
a k zahranièiu
§4
(1) Colná správa pri plnení úloh spolupracuje s Policajným zborom a s inými ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami Slovenskej republiky, so štátnymi orgánmi, s vyššími územnými celkami a obcami, s inými
právnickými osobami a fyzickými osobami.

) § 2 ods. 1 zákona è. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zme ne a doplnení niektorých ïalších zákonov.
) Napríklad na riadenie Rady (EHS) è. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Col ný kódex Spoloèenstva (Ú. v. ES L 302,
19.10.1992) v platnom znení.
3
) Zákon è. 200/1998 Z. z. v znení ne skorších predpisov.
4
) § 2 písm. c) zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zme ne a doplnení niektorých zákonov.
5
) Napríklad nariadenie (ES) è. 638/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 o štatistike Spoloèenstva o obchodovaní s tovarom medzi èlenskými štátmi a o zrušení na riadenia Rady (EHS) è. 3330/91 (Ú. v. EÚ L 102, 7. 04. 2004).
6
) Napríklad zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, zá kon è. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zá kona è. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení ne skorších predpisov, zá kon è. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z vína v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákon è. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákon
è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových vý robkov v znení zákona è. 556/2004 Z. z.
7
) Napríklad § 12 zákona è. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný po riadok).
8
) Napríklad zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona è. 350/2004 Z. z, zákon è. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na vý robky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zá konov v znení neskorších predpisov.
9
) Napríklad zákon è. 98/2004 Z. z.
2
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(2) Colná správa spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a s colnými správami iných štátov v rozsahu a za podmienok ustanovených právne záväznými
aktmi Európskych spoloèenstiev a Európskej únie, medzinárodnou zmluvou alebo dohodou zúèastnených
strán.
(3) Colná správa môže plni• úlohy colnej správy aj
v zahranièí, ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy alebo na základe dohody zúèastnených strán. O vysielaní
colníkov na výkon štátnej služby do zahranièia rozhoduje minister na návrh generálneho riadite¾a colného
riadite¾stva.
(4) Minister na návrh generálneho riadite¾a colného
riadite¾stva po dohode s Ministerstvom zahranièných
vecí Slovenskej republiky môže na plnenie úloh colnej
správy v zahranièí vysla• colníkov do medzinárodných
organizácií alebo k colným správam iných štátov. O vyslaní colníkov do zahranièia do mierových pozorovate¾ských misií rozhoduje vláda Slovenskej republiky. 10)
§5
(1) Colník je oprávnený pôsobi• v zahranièí, kam je
vyslaný na plnenie úloh colnej správy,
a) pod¾a podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou zmluvou alebo
b) na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky
o jeho vyslaní do mierových pozorovate¾ských misií.
(2) Na vyslanie colníka do zahranièia pod¾a § 4 sa
vz•ahuje osobitný predpis.3)
§6
Symboly colnej správy
(1) Symboly 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.
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 zne uctenie. Zástava sa používa pri
a) slávnostných príležitostiach, pri nástupoch v zom knutom tvare a uvítacom pochode,
b) vymenúvaní do funkcie riadite¾a colného úradu, riadite¾a odboru colného riadite¾stva, námestníka ge nerálneho riadite¾a colného riadite¾stva, ak ide o colníka, a generálneho riadite¾a colného riadite¾stva,
10

Strana 6465

c) povýšení do hodnosti vyšší colný radca a do vyššej
hodnosti,
d) skladaní služobnej prísahy.
(4) Znak colníctva je symbol starobylosti colníckeho
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 pred pis, ktorý vydá ministerstvo.
§7
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 predpismi. 11)
§8
Colné riadite¾stvo
(1) Colné riadite¾stvo vykonáva svoju pôsobnos• na
celom území Slovenskej republiky.
(2) Colné riadite¾stvo je rozpoètová organizácia so
sídlom v Bratislave.
(3) Colné riadite¾stvo plní tieto úlohy:
a) riadi a kontroluje colné úrady a colný kriminálny
úrad,
b) plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv,
c) utvára, udržiava a prevádzkuje informaèné systémy,
v ktorých zhromažïuje, spracúva, uchováva, odovzdáva, využíva, ochraòuje a vyraïuje informácie
o skutoènostiach a osobách, ktoré spáchali trestné
èiny alebo je dôvodné podozrenie, že páchajú trestné
èiny v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daòových predpisov v oblasti nepriamych daní6)
(ïalej len „daòový predpis“), alebo ktoré v oblasti pôsobnosti colnej správy narušili alebo je dôvodné podozrenie, že narúšajú verejný poriadok, ak tieto informácie získalo pri plnení úloh vo svojej
pôsobnosti; na tieto informaèné systémy sa vz•ahuje
osobitný predpis, 12)

) Èlánok 119 Ústavy Slovenskej republiky.
) Napríklad zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ne skorších predpisov.
12
) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zá kona è. 602/2003 Z. z.

11
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d) plní a zabezpeèuje úlohy v oblasti boja proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu omamných látok,
psychotropných látok, ich prekurzorov, chránených
druhov rastlín a živoèíchov a exemplárov, 13) proti nedovolenej preprave rádioaktívnych materiálov
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
a exemplárov v súvislosti s ich dovozom, vývozom
alebo tranzitom,
e) plní a zabezpeèuje úlohy v oblasti odha¾ovania trestných èinov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daòových predpisov a zis•ovania ich páchate¾ov, 14)
f) vykonáva èinnosti v postavení správcu integrovaného colného sadzobníka,
g) vykonáva správu nomenklatúry harmonizovaného
systému a správu kombinovanej nomenklatúry,
h) spravuje sadzobné opatrenia a kontroluje ich dodržiavanie,
i) usmeròuje prijímanie záruk pri zabezpeèovaní col ného dlhu,
j) koordinuje uplatòovanie pravidiel urèovania colnej
hodnoty colnými úradmi,
k) schva¾uje spôsobilos• kontajnerov na prepravu pod
colnou uzáverou,
l) koordinuje èinnos• colných úradov pri uplatòovaní
pravidiel pôvodu tovaru,
m) zabezpeèuje získavanie a spracúvanie informácií pre
colnú štatistiku o tovare, ktorému bolo pridelené
colne schválené urèenie, a vedie colnú štatistiku; zabezpeèuje získavanie, prvotné spracúvanie a kontrolu údajov pre štátnu štatistiku15) o tovare, ktorý je
predmetom obchodu medzi Slovenskou republikou
a èlenskými štátmi Európskej únie, a s tým súvisiace èinnosti,
n) robí úkony, ktoré inak patria do pôsobnosti colných
úradov a colného kriminálneho úradu, 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 pred pismi alebo daòovými 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,
13
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6. tak rozhodne generálny riadite¾ colného riadite¾stva,
o) zabezpeèuje súèinnos• s orgánmi štátnej správy pri
plnení úloh pod¾a osobitných predpisov, 16)
p) zabezpeèuje mzdové prostriedky a vecné potreby
colnej správy z prostriedkov pridelených zo štátneho
rozpoètu,
q) zodpovedá za jednotné uplatòovanie osobitných
predpisov9) colnou správou a dáva podnety na ich
zmeny,
r) informuje daòové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní, 9)
s) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam colných úradov a colného kriminálneho úradu a pre skúmava ich rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
t) ukladá sankcie pod¾a osobitného predpisu, 17)
u) schva¾uje tlaè jednotného colného dokladu a tlaèív
uvedených v osobitnom predpise,18)
v) ïalšie úlohy, ak tak ustanovujú osobitné predpisy. 19)
(4) Na plnenie úloh pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu 8) generálny riadite¾ colného riadite¾stva
môže zriadi• ako osobitné organizaèné útvary colného
riadite¾stva colné laboratórium, colný inštitút a zdra votnú službu colnej správy, urèi• ich úlohy a vymenova• ich vedúcich.
Colný úrad
§9
(1) Colný úrad vykonáva svoju pôsobnos• v územnom
obvode. Zoznam územných obvodov, zoznam colných
úradov a ich sídla ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2) Colný úrad je preddavková organizácia napojená
na rozpoèet colného riadite¾stva.
(3) Colný úrad plní tieto úlohy:
a) rozhoduje a vykonáva úkony vo veciach colného doh¾adu, ak tento zákon alebo osobitný predpis19) neustanovuje inak,
b) rozhoduje o zaistení tovaru, o zhabaní tovaru a o zabezpeèení a prepadnutí tovaru alebo veci pod¾a osobitného predpisu,20)
c) rozhoduje o vrátení cla alebo o odpustení cla a o vrátení dane pod¾a osobitného predpisu,9)
d) povo¾uje odklad platenia cla a iné u¾ahèenia platieb

) Napríklad zákon è. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneuži• na nezákonnú výrobu omamných látok
a psychotropných látok a o zmene zá kona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živ nostenský zá kon) v znení ne skorších predpisov, zákon è. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi vo¾ne žijúcich živoèíchov a vo¾ne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení ne skorších predpisov.
14
) § 158 Trestného po riadku.
15
) Zákon è. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
16
) Napríklad zákon è. 219/2003 Z. z.
17
) Zákon è. 26/2002 Z. z. o podmienkach a kontrole do vozu, vývozu a sprostredkovate¾ských èinností týkajúcich sa tovaru a technológií
podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona è. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zá kona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ne skorších predpisov.
18
) § 32 ods. 2 zákona è. 199/2004 Z. z.
19
) Napríklad zákon è. 199/2004 Z. z., zákon è. 222/2004 Z. z. v znení zá kona è. 350/2004 Z. z., zákon è. 98/2004 Z. z.
20
) § 14a zákona Slovenskej ná rodnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov
v znení neskorších predpisov.
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a povo¾uje odklad platenia dane alebo platenie dane
v splátkach pod¾a osobitného predpisu,21)
e) schva¾uje spôsobilos• dopravných prostriedkov na
prepravu tovaru pod colnou uzáverou,
f) objasòuje a prejednáva priestupky pod¾a osobitných
predpisov, 22) odha¾uje a prerokúva colné delikty
pod¾a osobitného predpisu,23) odha¾uje a prerokúva
porušenie daòových predpisov, odha¾uje trestné
èiny spáchané v súvislosti s porušením colných
predpisov alebo daòových predpisov a zis•uje ich páchate¾ov,14)
g) rozhoduje o upustení od vybratia úroku z omeškania
pod¾a osobitného predpisu, 24)
h) vymáha nedoplatky na cle25) a vymáha daòové nedoplatky, peòažné plnenia uložené rozhodnutím, exekuèné náklady a hotové výdavky v exekuènom konaní pod¾a osobitného predpisu, 26)
i) vymeriava, vyberá a eviduje clo, vymeriava úroky
z omeškania a zabezpeèuje splnenie colného dlhu
preplatkami na inom cle, vyrubuje a eviduje dane vyberané pod¾a daòových predpisov, predpisuje zvýšenie dane a plní ïalšie úlohy ustanovené daòovými
predpismi,
j) pátra po tovare, ktorý unikol colnému doh¾adu,
k) pátra po osobách, ktoré porušili colné predpisy alebo daòové predpisy, zis•uje a zamedzuje porušovanie colných predpisov alebo daòových predpisov, vedie boj proti pašovaniu,27)
l) vykonáva následnú kontrolu,28)
m) zabezpeèuje a vykonáva v odôvodnených prípadoch
sprievod osôb, dopravných prostriedkov a tovaru od
colného úradu odoslania k colnému úradu urèenia,
n) usmeròuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov
a zabezpeèuje dodržiavanie verejného poriadku
v colnom priestore,
o) zis•uje, èi tovar a dopravné prostriedky prestúpili
colnú hranicu v súlade s colnými predpismi alebo
daòovými predpismi a v prípade ich porušenia prijíma opatrenia,
p) v rámci svojho územného obvodu utvára, udržiava
a prevádzkuje informaèné systémy o osobách, ktoré
porušili colné predpisy alebo daòové predpisy alebo
je dôvodné podozrenie, že porušujú colné predpisy
alebo daòové predpisy,
q) zabezpeèuje získavanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ktorému bolo pridelené colne schválené
urèenie, vedie údajovú základòu o dovoze a vývoze
tovaru; zabezpeèuje získavanie, prvotné spracúvanie
21

)
)
23
)
24
)
25
)
26
)
27
)
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a kontrolu údajov pre štátnu štatistiku15) o tovare,
ktorý je predmetom obchodu medzi Slovenskou re publikou a èlenskými štátmi Európskej únie, a s tým
súvisiace èinnosti,
r) pride¾uje colné registraèné èíslo na úèely colného
konania, ak deklarantovi alebo jeho zástupcovi nepridelili iné identifikaèné èíslo príslušné orgány Slovenskej republiky,
s) vykonáva kontrolu pod¾a osobitného predpisu,29)
t) informuje daòové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní, 9)
u) plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv
v rozsahu poverenia generálneho riadite¾a colného
riadite¾stva a
v) ïalšie úlohy, ak tak ustanovujú osobitné predpisy. 19)
(4) Vnútornú organizaènú štruktúru colných úradov
na návrh riadite¾a colného úradu urèuje generálny riadite¾ colného riadite¾stva.
(5) Organizaèné zložky colného úradu sú poboèky
colného úradu a stanice colného úradu, ktoré na návrh
riadite¾a colného úradu zriaïuje generálny riadite¾ colného riadite¾stva.
(6) Generálny riadite¾ colného riadite¾stva môže rozhodnú•, že súèasti organizaènej štruktúry colných úradov, poboèiek colných úradov a staníc colných úradov
z oblasti odha¾ovania trestných èinov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daòových
predpisov a z oblasti operatívno-pátracej èinnosti budú
podriadené colnému kriminálnemu úradu.
(7) Na èele colného úradu je riadite¾. Riadite¾a colného úradu vymenúva a odvoláva generálny riadite¾ colného riadite¾stva.
(8) 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.
(9) Pohranièný colný úrad je colný úrad, ktorý 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; iný colný úrad je vnútrozemský colný
úrad.

§ 59 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Napríklad § 71 a 72 a § 80 až 84 zákona è. 199/2004 Z. z.
§ 70, 72 až 79 zákona è. 199/2004 Z. z.
Èl. 232 Nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v platnom znení.
§ 61 zákona è. 199/2004 Z. z.
Zákon Slovenskej ná rodnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Èlánok 1 Medzinárodného dohovoru o vzájomnej administratívnej po moci pri prevencii, úradnom zis•ovaní a potláèaní colných de liktov
(oznámenie è. 347/2000 Z. z.).
28
) Èl. 78 Nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v platnom znení.
29
) Napríklad Nariadenie Rady (EHS) è. 4045/89 z 21. decembra 1989 o kontrole opatrení tvoriacich súèas• systému financovania zá ruènej
sekcie Európskeho po ¾nohospodárskeho usmeròovacieho a záruèného fondu (EPUZF), vykonávaných èlenskými štátmi, a o zruše ní
smernice è. 77/435/EHS v platnom znení (Ú. v. ES L 388, 30. 12. 1989), Nariadenie Rady (EHS) è. 386/90 z 12. februára 1990 o monitorovaní vykonávanom v èase vývozu po¾nohospodárskych produktov, na ktoré sú poskytované ná hrady alebo iné finanèné èiastky (Ú. v.
ES L 042, 16. 02. 1990) v znení na riadenia Rady (EHS) è. 163/94 z 24. januára 1994 (Ú. v. ES L 024, 29. 01. 1994) v znení na riadenia Komisie (ES) è. 2090/2002 z 26. novembra 2002, ktoré ustanovuje po drobné pravidlá na uplatòovanie na riadenia Rady (EHS) è. 386/90
(Ú. v. ES L 322, 27. 11. 2002).
22
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§ 10
Colný úrad Bratislava vydáva záväzné informácie
o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a záväzné informácie o pôvode tovaru; túto pôsobnos• vykonáva na celom území Slovenskej republiky.
§ 11
Colný kriminálny úrad
(1) Colný kriminálny úrad vykonáva svoju pôsobnos•
na celom území Slovenskej republiky. Sídlom colného
kriminálneho úradu je Bratislava.
(2) Colný kriminálny úrad je preddavková organizácia napojená na rozpoèet colného riadite¾stva.
(3) Colný kriminálny úrad plní tieto úlohy:
a) plní úlohy centrálnej koordinaènej jednotky a ïalšie
úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv30) vo vymedzenej oblasti,
b) utvára, udržiava a prevádzkuje informaèné systémy,
v ktorých zhromažïuje, spracúva, uchováva, odovzdáva, využíva, ochraòuje a vyraïuje informácie
o skutoènostiach a osobách, ktoré spáchali trestné
èiny alebo je dôvodné podozrenie, že páchajú trestné
èiny v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daòových predpisov, alebo ktoré v oblasti pôsobnosti colnej správy narušili alebo je dôvodné podozrenie, že narúšajú verejný poriadok; na tieto
informaèné systémy sa vz•ahuje osobitný predpis,12)
c) plní a zabezpeèuje úlohy v oblasti boja proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu omamných látok,
psychotropných látok, ich prekurzorov, chránených
druhov rastlín a živoèíchov a exemplárov, 13) 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 a psychotropných látok, ich prekurzorov a
chránených druhov rastlín a živoèíchov a exemplárov v súvislosti s ich dovozom, vývozom alebo
tranzitom,
d) zabezpeèuje a vykonáva colný doh¾ad po dohode
s colnými orgánmi iných štátov utajeným spôsobom
dodávky
alebo
iným
utajeným
spôsobom
sledovania31) (ïalej len „sledovaná dodávka“), ak je
odôvodnený predpoklad, že zásielka obsahuje
omamné látky, psychotropné látky, ich prekurzory,
chránené druhy rastlín a živoèíchov a exempláre,13)
na ktoré nebolo vydané príslušné povolenie alebo
inú vec, na ktorej držbu je potrebné zvláštne povolenie, 32) veci urèené na spáchanie trestného èinu alebo
veci pochádzajúce z trestného èinu v záujme zistenia
osôb, ktoré majú úèas• na nakladaní s touto zásielkou,
e) plní a zabezpeèuje úlohy v oblasti odha¾ovania a vy30
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šetrovania trestných èinov spáchaných v súvislosti
s porušením colných predpisov alebo daòových
predpisov a zis•ovania ich páchate¾ov,
f) 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 pred pismi a daòovými predpismi treba bezprostredný
zákrok,
4. úkony colného úradu, ktoré súvisia s úkonmi
v pôsobnosti colného kriminálneho úradu, treba
utaji•,
5. je potrebné overi• úroveò colného doh¾adu zabezpeèovaného colným úradom,
g) zabezpeèuje súèinnos• vo vymedzenej oblasti s or gánmi štátnej správy pri plnení úloh pod¾a osobitných predpisov,16)
h) pátra po osobách, ktoré porušili colné predpisy alebo daòové predpisy, zis•uje a zamedzuje porušovanie colných predpisov alebo daòových predpisov, vedie boj proti pašovaniu,27)
i) zabezpeèuje bezpeènos• prepravy tovaru zaisteného
colnými orgánmi, vykonáva sprievod osôb podozrivých zo spáchania trestného èinu a
j) ïalšie úlohy, ak tak ustanovujú osobitné predpisy. 19)
(4) Na èele colného kriminálneho úradu je riadite¾.
Riadite¾a colného kriminálneho úradu vymenúva a odvoláva generálny riadite¾ colného riadite¾stva.
(5) Vnútornú organizaènú štruktúru colného kriminálneho úradu na návrh riadite¾a colného kriminálneho úradu urèuje generálny riadite¾ colného riadite¾stva; súèas•ou organizaènej štruktúry colného
kriminálneho úradu je jednotka služobných zákrokov.
Povinnosti colníka
§ 12
(1) Colník je pri plnení úloh colnej správy v služobnom pomere (ïalej len „výkon služby“) povinný dba•,
aby v súvislosti s tým 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.
§ 13
(1) Colník je povinný pri výkone služby aj mimo výko-

) Napríklad Dohovor vypracovaný na základe èlánku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (podpísaný v Bruseli 18. 12. 1997), Dohovor vypracovaný na základe èlánku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o používaní in formaèných technológií na colné úèely (podpísaný v Bruseli dòa 26. 7. 1995) v znení doplòujúceho protokolu vz•ahujúceho sa na utvorenie databáz colných identifikaèných súborov (podpísaný v Bruseli 8. mája 2003).
31
) Èlánok 11 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami (oznámenie
è. 462/1991 Zb.).
32
) Napríklad zákon è. 98/2004 Z. z., zákon è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zá konov.
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nu služby v medziach tohto zákona vykona• služobný
zákrok, ak je v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daòových predpisov páchaný trestný èin,
priestupok, 22) colný delikt alebo iný správny delikt alebo je podozrenie, že sa takýto trestný èin, priestupok,
colný delikt alebo iný správny delikt pácha.

(3) Každý je povinný poslúchnu• výzvu colníka pri vykonávaní služobného zákroku.

(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.

§ 16

§ 14
(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) Dôležitý záujem výkonu služby pod¾a odseku 1
písm. c) je, ak colník vykonáva alebo zabezpeèuje
a) bezprostredné prenasledovanie páchate¾a trestnej
èinnosti, ktorý ju pácha v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daòových 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 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) Závažná škoda pod¾a odseku 4 písm. a) je taká
škoda, ktorá je zjavne väèšia ako škoda, ktorá by vznikla nevykonaním služobného zákroku.

(4) Proti tomu, kto neuposlúchne výzvu colníka pri
vykonávaní služobného zákroku, sa postupuje pod¾a
osobitného predpisu. 33)

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 alebo
psychotropných látok, osobe pristihnutej pri trestnom
èine alebo priestupku 22) páchanom v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daòových predpisov,
osobe ozbrojenej zbraòou,34) predvedenej osobe a osobe, ktorá narušila colnú hranicu.
(6) Colník v obèianskom odeve povinne preukazuje
príslušnos• k colnej správe pred zaèatím služobného
zákroku ústnym vyhlásením a služobným preukazom
alebo služobným odznakom.

(1) Colník je pri vykonávaní služobného zákroku povinný použi• výzvu zodpovedajúcu služobnému zákroku.

(7) V prípadoch uvedených v odseku 5 colník v ob èianskom 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.

(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“.

(8) Colník pri preukazovaní príslušnosti k colnej
správe nesmie vyda• služobný preukaz a služobný odznak z rúk. Na požiadanie dá na nahliadnutie prednú
stranu služobného preukazu, nie je pritom povinný

§ 15

33
34

) § 72 ods. 1 písm. l) zákona è. 199/2004 Z. z.
) § 89 ods. 4 Trestného zákona.
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oznámi• svoje meno a priezvisko, hodnos• ani funkèné
zaradenie.
Oprávnenia colníka
§ 17
Oprávnenie požadova• vysvetlenie
(1) Colník je oprávnený požadova• potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispie• k objasneniu skutoèností dôležitých na odhalenie colného priestupku,22)
colného deliktu23) alebo porušenia daòových predpisov
a na zistenie ich páchate¾ov, ako aj na vypátranie tovaru a vecí, ktoré unikli colnému doh¾adu alebo tovaru
a vecí, pri ktorých došlo k porušeniu osobitných predpisov.6) 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 vy svetlenia.
(2) Vysvetlenie môže odmietnu• iba ten, kto by ním
sebe alebo blízkej osobe 35) spôsobil nebezpeèenstvo
trestného stíhania alebo nebezpeèenstvo postihu za
priestupok, colný delikt alebo iný správny delikt, 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.
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§ 18
Oprávnenie požadova• informácie
Colník je oprávnený požadova• potrebné informácie
od osoby, ktorá môže prispie• k objasneniu skutoènosti
dôležitej na odhalenie trestného èinu spáchaného v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daòových
predpisov a na zistenie jeho páchate¾a.
§ 19
Oprávnenie požadova• preukázanie totožnosti
(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.
(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.

(4) Colník je povinný pouèi• o možnosti odmietnu• vysvetlenie pod¾a odsekov 2 a 3.

(3) Ak vyzvaná osoba odmietne preukáza• svoju to tožnos• pod¾a odseku 1 alebo 2, colník je oprávnený
túto osobu predvies• na colný úrad na úèel zistenia totožnosti.

(5) Kto sa na výzvu pod¾a odseku 1 dostaví, má nárok
na náhradu nutných výdavkov a na náhradu mzdy,
ktorá mu preukázate¾ne ušla 36) (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.

(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.37)

(6) Nárok na náhradu pod¾a odseku 5 treba uplatni•
do ôsmich dní odo dòa, keï sa vyzvaná osoba dostavila,
inak zaniká; o tom treba vyzvanú osobu pouèi•.

(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
o sebe nepravdivé údaje, je povinný túto osobu odovzda• najbližšiemu útvaru Policajného zboru.

(7) Ak vyzvaná osoba bez ospravedlnenia alebo bez
závažných dôvodov výzve pod¾a odseku 1 nevyhovie,
môže ju colník predvies• na najbližší colný úrad, aby sa
s òou mohla spísa• zápisnica o podaní vysvetlenia.
O predvedení spíše colník úradný záznam.
(8) Zápisnica o podaní vysvetlenia musí by• s predvedenou osobou spísaná bez zbytoèného odkladu.
(9) Colník je povinný odovzda• predvedenú osobu orgánom èinným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak z podaného vysvetlenia zistí dôvody
na takýto postup; inak osobu ihneï prepustí. O odo vzdaní osoby vyhotoví úradný záznam.
35

(6) Colník je povinný odovzda• predvedenú osobu orgánom èinným v trestnom konaní, inému orgánu alebo
príslušnému zariadeniu, ak zistí dôvody na jej odovzdanie; inak predvedenú osobu ihneï prepustí.
(7) Ak je predvedená osoba vyhlásená 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 príslušné-

) § 116 Obèianskeho zákonníka.
) Napríklad § 136 zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
37
) § 18 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
36
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mu zariadeniu a ak ide o duševne chorú osobu, odo vzdá ju príslušnému zariadeniu.

(2) Colník je povinný pred úkonom zaistenia oznámi•
osobe dôvody zaistenia.

(8) O predvedení a odovzdaní osoby spíše colník
úradný záznam.

(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.

§ 20
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 mohol by• ohrozený jej život alebo zdravie.
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 pre pravuje 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.38)
(5) Colník je povinný o vykonaní prehliadky osoby 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.
§ 21

(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.
§ 22
Oprávnenie na zaistenie veci
(1) Ak je dôvodné podozrenie, že vec, tovar alebo písomnosti
súvisia
s
trestným
èinom
alebo
priestupkom22) spáchaným v súvislosti s porušením
colných predpisov alebo s colným deliktom pod¾a osobitného predpisu,23) alebo s porušením daòových predpisov 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 prie stupku alebo colnom delikte najviac 60 dní odo dòa zaistenia.
(2) Kto má vec, tovar alebo písomnos• uvedené v odseku 1, je povinný na výzvu colníka ich vyda•; to sa nevz•ahuje na listinu, ktorej obsah sa týka okolnosti,
o ktorej platí zákaz požadova• vysvetlenie, okrem prípadu, keï došlo k oslobodeniu od povinnosti zachova• vec
v tajnosti alebo k oslobodeniu od povinnosti mlèanlivosti.

Oprávnenie na zaistenie osoby

(3) Ak vec, tovar alebo písomnos• uvedené v odseku 1
nebudú na výzvu vydané, môže ich colník odòa•.

(1) Colník je pri výkone služby oprávnený zaisti• osobu,
a) ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj
život, svoje zdravie alebo svoj majetok alebo život,
zdravie alebo majetok iných osôb,
b) pristihnutú pri priestupku22) páchanom v súvislosti
s porušením colných predpisov alebo u ktorej je podozrenie, že odòala tovar colnému doh¾adu, alebo
u ktorej je podozrenie, že porušila daòové predpisy,
ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie veci,
c) pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného èinu
v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daòových predpisov, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, na zabránenie úteku alebo zaistenie dôkazov.

(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;
na zaistenie tovaru pod¾a tohto zákona sa vz•ahujú
ustanovenia osobitných predpisov, 39) ak tento zákon
neustanovuje inak.

38

(5) Ak je predmet zaistenia potrebný na vykonanie
procesných úkonov, colník ho odovzdá colnému úradu
alebo orgánom èinným v trestnom konaní.
(6) Ak colník vec, tovar alebo písomnos• pod¾a odseku 5 neodovzdal alebo pod¾a odseku 4 ju nevrátil, colný
úrad príslušný pod¾a služobného zaradenia colníka,
ktorý vec, tovar alebo písomnos• zaistil, vydá o zaistení

) Zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
) § 64 zákona è. 199/2004 Z. z.
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rozhodnutie, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré bola
vec, tovar alebo písomnos• zaistená, 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 ve cou.
§ 23
Oprávnenie odòa• zbraò
(1) Colník je oprávnený presvedèi• sa, èi predvádzaná
osoba alebo zaistená osoba nemá pri sebe zbraò a odòa• jej ju. Na tento úèel je colník oprávnený vykona•
prehliadku osoby.
(2) Colník je povinný vráti• odòatú zbraò predvedenej
osobe alebo zaistenej osobe pri jej 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.
§ 24
Oprávnenie zakáza• vstup na urèené miesta
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.
§ 25
Oprávnenia colníka pri colnom doh¾ade,
pri pátraní po tovare, ktorý unikol colnému doh¾adu,
pri následnej kontrole a pri kontrole
dodržiavania daòových predpisov
(1) Pri vykonávaní colného doh¾adu alebo pri kontrole dodržiavania daòových predpisov colník je 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 alebo podlieha spotrebným daniam, požadova• doklady o tomto tovare
40
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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 alebo podlieha spotrebným daniam, a po dokladoch
o tomto tovare, pri pátraní po osobách, ktoré takýto tovar prepravujú, uskladòujú, majú v držbe alebo predávajú, alebo pri následnej kontrole colník je 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 ktorých základe bol tovar
prepustený do navrhovaného colného režimu, sú ne pravdivé.
§ 26
Oprávnenie na území Slovenskej republiky
Colník na území Slovenskej republiky je pri plnení
úloh pod¾a tohto zákona oprávnený spôsobom ustanoveným pod¾a osobitných predpisov40) dáva• pokyny na
zastavenie osoby a dopravného prostriedku, vykonáva•
colnú kontrolu batožiny, dopravného prostriedku, jeho
nákladu, prepravných a sprievodných listín a kontrolu
z h¾adiska dodržiavania daòových predpisov. Zastavovanie osoby a dopravného prostriedku a kontrola batožiny, nákladu, prepravných a sprievodných listín ne smie 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 alebo daòových predpisov.
§ 27
Oprávnenie na prekonanie odporu
alebo utvorenej prekážky
(1) Každý je povinný uposlúchnu• výzvu, pokyn alebo
príkaz colníka a strpie• vykonanie jeho oprávnenia
pod¾a tohto zákona.
(2) Ak osoba, voèi ktorej smeruje vykonanie oprávnení
colníka ustanovených v § 17 až 26, neumožní tieto
oprávnenia vykona•, colník je oprávnený po predchádzajúcej márnej výzve prostriedkami a spôsobom pod¾a
tohto zákona prekona• odpor takej osoby alebo òou vytvorenú prekážku. O tomto opatrení vyhotoví zápisnicu.
§ 28
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.

) Napríklad § 64 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných ko munikáciách.
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(2) Colníka na úèely odseku 1 písomne urèuje služobný úrad,41) 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.

dos• generálneho riadite¾a colného riadite¾stva alebo
ním poverenej osoby.

(3) Pri zaobchádzaní s nebezpeènými látkami a zakázanými vecami sa urèený colník spravuje osobitným
predpisom.42)

Osobitné finanèné prostriedky

§ 29
Informaèno-technické prostriedky a podmienky
ich použitia
Colná správa je oprávnená používa• informaèno-technické
prostriedky pri
a) odha¾ovaní obzvláš• závažných trestných èinov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov
alebo daòových predpisov na úseku
1. dovozu, vývozu a tranzitu omamných látok, psychotropných látok a ich prekurzorov, jedov, rá dioaktívnych látok a zbraní,
2. boja proti hospodárskej trestnej èinnosti,
3. colných a daòových únikov a nezákonných finanèných operácií alebo iných úmyselných trestných èinov, na ktorých konanie zaväzuje medzinárodná zmluva,
b) odha¾ovaní páchate¾ov trestných èinov uvedených
v písmene a).
§ 30
Operatívno-pátracia èinnos•
(1) Operatívno-pátracia èinnos• je systém spravidla
utajených spravodajských opatrení vykonávaných colnou správou na úèely predchádzania, zamedzovania,
odha¾ovania a dokumentovania trestnej èinnosti a zis•ovania jej páchate¾ov, zabezpeèovania ochrany urèených osôb, zabezpeèovania ochrany strážených objektov, technicky chránených objektov a vypátrania
osôb a vecí.
(2) Operatívno-pátraciu èinnos• vykonávajú urèené
organizaèné útvary colnej správy, ktoré sú na tento
úèel oprávnené využi• aj služobného psa na pachové
práce.
§ 31
Prostriedky operatívno-pátracej èinnosti
(1) Prostriedky operatívno-pátracej èinnosti na úèely
tohto zákona sú sledovanie osôb a vecí, kontrolovaná
dodávka, 43) nástrahová a zabezpeèovacia technika
a využívanie osôb konajúcich v prospech colnej správy.
(2) Colná správa je oprávnená použi• prostriedky
operatívno-pátracej èinnosti v prípadoch uvedených
v § 29 a na odha¾ovanie úmyselnej trestnej èinnosti.
(3) Sledovanie osôb pre potreby colnej správy vykonáva colný kriminálny úrad alebo Policajný zbor na žia41

§ 32

(1) Osobitné finanèné prostriedky sú vyèlenené rozpoètové prostriedky colného riadite¾stva, ktoré colná
správa používa na hradenie výdavkov spojených s vykonávaním operatívno-pátracej èinnosti.
(2) Používanie osobitných finanèných prostriedkov
a kontrolu upraví generálny riadite¾ colného riadite¾stva interným predpisom.
§ 33
Osoby konajúce v prospech colnej správy
(1) Osoba konajúca v prospech colnej správy na úèely
tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dobrovo¾ne, utajovaným spôsobom poskytuje informácie a služby colnej
správe pri odha¾ovaní trestnej èinnosti.
(2) Colná správa môže vies• evidenciu osôb konajúcich v jej prospech len poèas plnenia jednotlivých úloh.
Donucovacie prostriedky
§ 34
Druhy donucovacích prostriedkov
a ich použitie
(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) Prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie
útoku sú obušky, slzotvorné prostriedky, obranné tyèe
a elektrické paralyzátory.
(3) Pred použitím donucovacích prostriedkov je col ník 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.

) § 4 ods. 2 zákona è. 200/1998 Z. z.
) Napríklad zá kon è. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení ne skorších predpisov.
43
) § 88a Trestného po riadku.
42
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§ 35
Použitie hmatov, chvatov, úderov
a kopov sebaobrany a prostriedkov
na prekonanie odporu
a odvrátenie útoku
(1) Colník je oprávnený použi• hmaty, chvaty, údery
a kopy sebaobrany a prostriedky na prekonanie odporu
a odvrátenie útoku, aby
a) zaistil bezpeènos• inej osoby 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 osobu, 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.
§ 36
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 vý zve, 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, kým trvajú dôvody uvedené v odseku 1.
§ 37
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 po škodzovaniu 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 colnej
hranice na výzvu nezastaví, snaží sa uniknú• a nemôže by• iným spôsobom zadržaná,
44
45

) § 13 Trestného zákona.
) § 14 Trestného zákona.
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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
to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu osoby vyžaduje, môže použi• služobného psa bez
náhubku.
§ 38
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, ak 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 území Slovenskej
republiky zastavovací pás a iné prostriedky na násilné
zastavenie dopravného prostriedku, ak vodiè na opakovanú výzvu alebo znamenie colníka dané spôsobom
ustanoveným pod¾a osobitných predpisov40) nezastaví
a ak je dôvodné podozrenie, že sa
a) pokúsi o prechod colnej hranice s použitím násilia
alebo
b) v dopravnom prostriedku prepravujú h¾adané osoby
alebo tovar, ktorý unikol colnému doh¾adu.
(3) Iné prostriedky pod¾a odsekov 1 a 2 sú najmä služobné vozidlo, povoz, stavebné mechanizmy a iné prekážky.
§ 39
Použitie úderu strelnou zbraòou
Úder strelnou zbraòou je colník oprávnený použi•
v nutnej obrane44) alebo v krajnej núdzi 45) spravidla pri
zápase s útoèníkom, ak jeho odpor nemôže prekona•
iným spôsobom.
§ 40
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 vy zvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne
hrozí alebo trvá, alebo pod¾a všetkých predpokladov
bude pokraèova•,
b) predviedol, zaistil alebo zadržal osobu, ktorá kladie
aktívny odpor,
c) zabránil výtržnosti, ruvaèke alebo inému hrubému
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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 colnej hranice s použitím násilia.
§ 41
Použitie zbrane
(1) Colník je oprávnený použi• zbraò iba
a) v nutnej obrane44) alebo v krajnej núdzi,45)
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 útek 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 predpisov40) 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 colnej hranice prinútil zastavi• dopravný prostriedok, ktorého vodiè
na opakovanú výzvu alebo znamenie dané pod¾a
osobitných predpisov40) nezastaví.
(2) Zbraò pod¾a odseku 1 je 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.
§ 42
Špeciálne zbrane a ich použitie
(1) Špeciálne zbrane sú:
a) strelná zbraò s tlmièom zvuku,
b) strelná zbraò so zariadením na osvet¾ovanie cie¾a.
(2) Na použitie špeciálnych zbraní sa použijú ustanovenia § 39 až 41 a § 45 až 47.
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Služobné zákroky a použitie donucovacích
prostriedkov colníkom v jednotke
služobných zákrokov
§ 43
(1) Colník v jednotke služobných zákrokov vykonáva
služobné zákroky proti nebezpeèným páchate¾om
trestnej èinnosti páchanej v súvislosti s porušovaním
colných predpisov alebo daòových predpisov.
(2) O nasadení colníkov v jednotke služobných zákrokov rozhoduje riadite¾ colného kriminálneho úradu.
§ 44
(1) Služobné zákroky colníkov v jednotke služobných
zákrokov sa vykonávajú pod priamym velením velite¾a
zákroku.
(2) O použití donucovacích prostriedkov alebo špe ciálnych zbraní pri služobných zákrokoch rozhoduje
velite¾ zákroku. O použití donucovacích prostriedkov
môže na mieste zákroku rozhodnú• aj nadriadený tohto
velite¾a. Rozhodnutia velite¾a zákroku a nadriadeného
tohto velite¾a musia by• uchované na zvukovom alebo
písomnom zázname.
(3) Na velite¾a zákroku, ktorý rozhodol pod¾a odseku
2, a na jeho nadriadeného sa primerane vz•ahujú ustanovenia § 47 ods. 1 až 3.
(4) Ak je to nutné v záujme osobnej bezpeènosti colníkov v jednotke služobných zákrokov a osôb im blízkych, 35) colníci sú oprávnení použi• pri služobnom zákroku ochranné kukly. O použití ochranných kukiel
rozhoduje riadite¾ colného kriminálneho úradu alebo
velite¾ zákroku.
§ 45
Osobitné prípady použitia ochrannej
kukly colníkom
Ak je to nutné v záujme osobnej bezpeènosti colníka
a osoby jemu blízkej,35) colník je oprávnený použi• pri
služobnom zákroku proti osobe podozrivej zo spáchania obzvláš• závažného trestného èinu alebo pri služobnom zákroku proti nebezpeènému páchate¾ovi ochrannú kuklu. Pri takomto zákroku musí ma• na vidite¾nom
mieste umiestnený nápis „COLNÁ SPRÁVA“ a identifikaèné èíslo zakroèujúceho colníka. O použití ochran nej kukly rozhoduje riadite¾ colného kriminálneho úradu alebo velite¾ zákroku.
§ 46
Hlásenie o použití zbrane
Colník je povinný prostredníctvom svojho nadriadeného hlási• každé použitie zbrane najbližšiemu útvaru
Policajného zboru. Ustanovenie § 47 ods. 2 tým nie je
dotknuté.
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Spoloèné ustanovenia
§ 47
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 po moc 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.
(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.
§ 48
Osobitné obmedzenia
Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavným telesným postihnutím
alebo s 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.
§ 49
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 po moc požiadaný, je povinný ju poskytnú•; nemusí tak
urobi•, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo blízku osobu 35) alebo ak tomu bránia iné dôležité
okolnosti.
Náhrada škody
§ 50
(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• len 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
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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.
(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.
§ 51
(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.
§ 52
Spracúvanie informácií colnou správou
(1) Colná správa zriaïuje a prevádzkuje informaèné
systémy a spracúva v nich informácie a osobné údaje
o fyzických osobách zhromaždené pri plnení úloh colnej správy vrátane informácií a osobných údajov poskytnutých zo zahranièia v rozsahu nevyhnutnom na
ich plnenie pod¾a osobitného predpisu,12) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Colná správa je oprávnená, ak je to potrebné na
plnenie jej úloh, vyhotovova• zvukové, obrazové alebo
iné záznamy
a) z miest verejne prístupných,
b) o priebehu služobnej èinnosti alebo služobného zákroku.
(3) Ak sú na vyhotovovanie záznamov pod¾a odseku 2
písm. a) zriadené monitorovacie systémy, colná správa
je povinná vhodným spôsobom uverejni• informáciu
o zriadení takých systémov.
(4) Informácie a osobné údaje z informaèných systé-
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mov, ktoré vedie colná správa pod¾a odseku 1, ako aj
zvukové, obrazové alebo iné záznamy z miest verejne
prístupných, ktoré vedie colná správa pod¾a odseku 2
písm. a), sa poskytujú Slovenskej informaènej službe,
Vojenskému spravodajstvu, Vojenskej polícii, Zboru
väzenskej a justiènej stráže, Železniènej polícii, Policajnému zboru, Národnému bezpeènostnému úradu
a ïalším osobám, ak tak ustanoví osobitný predpis,
a do zahranièia pod¾a § 54 ods. 5.
(5) Nepravdivé osobné údaje nemožno poskytova•; neoverené osobné údaje sa musia pri poskytovaní takto
oznaèi• a musí sa uvies• miera ich spo¾ahlivosti. Ak dôjde
k poskytnutiu nepravdivých alebo nesprávnych osobných údajov, colná správa je povinná bez zbytoèného
odkladu informova• všetkých príjemcov údajov, ktorým sa také osobné údaje poskytli.
(6) Informácie a osobné údaje z informaèných systémov pod¾a odseku 4 nie sú verejne prístupné a osoby
uvedené v odseku 4 ich môžu poskytnú• tretím osobám
len s predchádzajúcim súhlasom colnej správy.
(7) Ak colná správa preverovaním alebo v priebehu
spracúvania osobných údajov zistí, že osobné údaje nie
sú potrebné na plnenie úloh colnej správy, bez zbytoèného odkladu také osobné údaje zlikviduje.
(8) Colná správa najmenej raz za rok preveruje, èi sú
spracúvané osobné údaje naïalej potrebné na plnenie
úloh colnej správy.
§ 53
Spracúvanie osobných údajov pri plnení úloh
colnej správy na úèely trestného konania
(1) Pri predchádzaní a odha¾ovaní trestnej èinnosti,
zis•ovaní páchate¾ov trestných èinov a vyšetrovaní
trestných èinov v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daòových predpisov (ïalej len „plnenie úloh
colnej správy na úèely trestného konania“) je colná
správa pri získavaní a spracúvaní osobných údajov povinná
a) písomne urèi• úèel, na ktorý sa majú osobné údaje
spracúva•,
b) zhromažïova• osobné údaje zodpovedajúce len ur èenému úèelu a v rozsahu nevyhnutnom na urèený
úèel,
c) uchováva• osobné údaje len na èas, ktorý je nevyhnutný na úèely ich spracúvania,
d) spracúva• osobné údaje získané na tieto úèely oddelene od osobných údajov spracúvaných pri plnení
iných úloh colnej správy.
(2) Colná správa je pri spracúvaní osobných údajov
pri plnení úloh colnej správy na úèely trestného konania oprávnená v rozsahu potrebnom na plnenie tých
úloh
a) zluèova• osobné údaje, ktoré sa získali na rozdielne
úèely,
b) spracúva• nepravdivé osobné údaje; tie osobné údaje sa musia takto oznaèi•.
(3) Colná správa je oprávnená spracúva• osobné úda46
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je pri plnení úloh colnej správy na úèely trestného konania aj bez súhlasu osoby, ktorej sa týkajú, prièom je
povinná dba• na ochranu jej súkromia. Ak nie je predpoklad ohrozenia plnenia úloh colnej správy na úèely
trestného konania, colná správa zlikviduje osobné
údaje v zákonom ustanovenej lehote. 12)
§ 54
Poskytovanie osobných údajov
(1) Colná správa poskytuje osobné údaje iným štátnym orgánom alebo osobám, ak
a) to ustanovuje osobitný predpis, 46)
b) je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné
údaje, a ak tá osoba dala na poskytnutie osobných
údajov súhlas,
c) je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na odstránenie bezprostredného závažného ohrozenia
bezpeènosti osôb alebo verejného poriadku alebo ak
d) to ustanovuje medzinárodná zmluva.30)
(2) Colná správa poskytne pod¾a odseku 1 písm. a), b)
a d) osobné údaje na základe písomnej žiadosti, ktorá
musí obsahova• úèel, na aký sa majú osobné údaje
poskytnú•. Osobné údaje pod¾a odseku 1 písm. c) môže
colná správa poskytnú• iným štátnym orgánom alebo
osobám aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti; štátny orgán alebo osoba, ktorej sa údaje poskytli, je povinná do troch dní po odpadnutí prekážky, ktorá bránila
doruèeniu písomnej žiadosti, predloži• písomnú žiados• colnej správe.
(3) K poskytovaným osobným údajom musia by• pripojené informácie o právoplatných rozhodnutiach or gánov èinných v trestnom konaní, ak s tými údajmi súvisia.
(4) Príjemca údajov pod¾a odsekov 1 až 3 je oprávnený spracúva• osobné údaje na iný úèel, než na aký sa
poskytli, len s predchádzajúcim písomným súhlasom
colnej správy.
(5) Do zahranièia možno poskytova• osobné údaje
aj bez písomnej žiadosti, ak tak ustanoví medzinárodná zmluva.
§ 55
Poskytovanie informácií o osobných údajoch
a oprava nepravdivých alebo nesprávnych
osobných údajov
(1) Každý má právo písomne požiada• colnú správu
o poskytnutie informácie, aké osobné údaje colná správa spracúva o jeho osobe. Colná správa je povinná bezplatne žiadate¾ovi odpoveda• do 30 dní od doruèenia písomnej žiadosti.
(2) Colná správa na základe písomnej žiadosti bezplatne a bez zbytoèného odkladu zlikviduje alebo opraví nepravdivé osobné údaje vz•ahujúce sa na osobu žiadate¾a; túto skutoènos• oznámi žiadate¾ovi. V ostatných
prípadoch oznámi žiadate¾ovi, že jeho žiados• sa preverila a nezistila nesprávne alebo nepravdivé údaje.

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. v znení ne skorších predpisov.
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(3) Na konanie pod¾a odsekov 1 a 2 sa nevz•ahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní.47)
§ 56
Zverejòovanie osobných údajov
Colná správa je oprávnená zverejòova• osobné údaje
v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh colnej správy
a na úèely trestného konania s prihliadnutím na ochranu osobnosti a súkromia osôb tým dotknutých.
§ 57
Zoznam spracúvaných osobných údajov,
úèel spracovania, podmienky ich získavania
a okruh dotknutých osôb
(1) Zoznam osobných údajov o fyzických osobách
zhromažïovaných a spracúvaných pri plnení úloh colnej správy vrátane osobných údajov prijímaných zo zahranièia a poskytovaných do zahranièia v rozsahu nevyhnutnom na ich plnenie je uvedený v prílohe.
(2) Úèelom spracovania osobných údajov je plnenie
úloh colnej správy pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu.48)
(3) Osobné údaje získavajú pracovníci colnej správy
pri plnení úloh pod¾a tohto zákona alebo pod¾a osobitného predpisu 48) cestou sprostredkovate¾a, od opráv nených osôb pod¾a osobitného predpisu 46) a zo zahranièia, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva.
(4) Dotknuté osoby na úèely spracovania osobných
údajov v informaèných systémoch colnej správy pod¾a
tohto zákona sú fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú
nevyhnutné na plnenie úloh colnej správy pod¾a tohto
zákona alebo pod¾a osobitného predpisu. 49)
§ 58
Oprávnenia a povinnosti colnej správy
a prevádzkovate¾a a sprostredkovate¾a
informaèného systému
(1) Colná správa je v rozsahu potrebnom na plnenie
svojich úloh oprávnená žiada• údaje a informácie z informaèného systému prevádzkovaného na základe osobitného predpisu,12) poskytovanie informácií a osobných údajov od prevádzkovate¾a informaèného
systému50) alebo od sprostredkovate¾a informaèného
systému, 51) a to na náklady prevádzkovate¾a informaèného systému alebo sprostredkovate¾a informaèného
systému. Prevádzkovate¾ informaèného systému alebo
sprostredkovate¾ informaèného systému je povinný písomnej žiadosti colnej správy bez zbytoèného odkladu
vyhovie•. 49)
47

)
)
49
)
50
)
51
)
52
)
53
)
54
)
48
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(2) Prevádzkovate¾ informaèného systému alebo
sprostredkovate¾ informaèného systému užívate¾ov verejnej telefónnej služby52) je povinný colnej správe na
plnenie jej úloh umožni• dia¾kový, nepretržitý a priamy
prístup k informáciám a k osobným údajom z príslušného informaèného systému.
(3) Colná správa je pri odha¾ovaní a dokumentovaní
trestnej èinnosti oprávnená žiada• v rozsahu potrebnom na plnenie úloh pod¾a tohto zákona alebo pod¾a
osobitného predpisu48) a na èas nevyhnutný na splnenie týchto úloh od právnických osôb a fyzických osôb,
ktoré zabezpeèujú elektronickú komunikáciu,53) údaje
súvisiace s poskytovaním elektronickej komunikaènej
služby54) spôsobom umožòujúcim dia¾kový, nepretržitý
a priamy prístup. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré zabezpeèujú elektronickú komunikáciu, sú povinné
písomnej žiadosti colnej správy bez zbytoèného odkladu vyhovie•.
(4) Colná správa je oprávnená využíva• informácie
a osobné údaje pod¾a odsekov 1 až 3 len v nevyhnutnej
miere na služobné úèely spôsobom, ktorý uchováva
identifikaèné údaje o útvare colnej správy alebo o colníkovi, ktorý o výdaj informácií žiadal, a o úèele, na ktorý
sa výdaj informácií žiadal, najmenej na pä• rokov.
O skutoènostiach pod¾a prvej vety je prevádzkovate¾ informaèného systému alebo sprostredkovate¾ informaèného systému povinný zachováva• mlèanlivos•.
(5) Colná správa poskytuje alebo zverejòuje informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi, ak je to potrebné na
plnenie úloh colnej správy. Na poskytovanie informácií
do zahranièia sa ustanovenia tohto paragrafu použijú
primerane.
(6) Colná správa je povinná zabezpeèi• ochranu informácií a osobných údajov pred ich neoprávneným zverejnením, poskytovaním alebo sprístupnením. Informácie a osobné údaje získané pod¾a odsekov 1 až 3 a 5
možno využíva• len na plnenie úloh colnej správy.
(7) Ustanovenia osobitného predpisu 12) o povinnosti
informova• osobu o stave spracúvania osobných údajov sa na poskytovanie údajov pod¾a odsekov 1 a 2 nepoužijú.
§ 59
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 predpisu 19) a ktoré si
v záujme právnických osôb a fyzických osôb vyžadujú,
aby zostali utajené pred nepovolanou osobou.
(2) Povinnos• mlèanlivosti sa nevz•ahuje na skutoè-

Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Napríklad zákon è. 199/2004 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon è. 98/2004 Z. z.
§ 55 ods. 3 a 6 zákona è. 610/2003 Z. z. o elektronických ko munikáciách.
§ 4 ods. 2 zákona è. 428/2002 Z. z.
§ 4 ods. 3 zákona è. 428/2002 Z. z.
§ 5 ods. 2 zákona è. 610/2003 Z. z.
§ 2 zákona è. 610/2003 Z. z.
§ 5 ods. 1 zákona è. 610/2003 Z. z.
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§ 60

nosti, ktoré musia obèania uvies• na uplatnenie svojich
práv.

Zrušovacie ustanovenie

(3) Ak sa informácia požaduje pod¾a osobitného predpisu,55) na ktorú sa pod¾a odseku 1 vz•ahuje povinnos•
mlèanlivosti, takže z tohto dôvodu k nej žiadate¾56)
nemá oprávnený prístup, povinná osoba 57) ju nesprístupní s uvedením odkazu na ustanovenie odseku 1.

Zrušuje sa zákon è. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení zákona è. 422/2002 Z. z.,
zákona è. 166/2003 Z. z., zákona è. 250/2003 Z. z., zákona è. 464/2003 Z. z. a zákona è. 199/2004 Z. z.

(4) Od povinnosti mlèanlivosti pod¾a odsekov 1 a 2
môže oslobodi• ten, v koho záujme colník povinnos• mlèanlivosti má. Na úèely trestného konania od povinnosti
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.58)

Èl. II
Zákon è. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ïalších zákonov v znení zákona è. 54/1999 Z. z., zákona è. 337/1999 Z. z.,
zákona è. 417/2000 Z. z., zákona è. 328/2002 Z. z., zákona è. 664/2002 Z. z., zákona è. 251/2003 Z. z., zákona è. 464/2003 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z. a zákona
è. 382/2004 Z. z. sa dopåòa takto:

Príloha è. 2 sa dopåòa tretím bodom, ktorý znie:
„3. Colný kriminálny úrad
Funkcia

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06

Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesaène

Riadite¾ colného kriminálneho úradu
Námestník riadite¾a colného kriminálneho úradu
Vedúci poboèky colného kriminálneho úradu
Zástupca vedúceho poboèky colného kriminálneho úradu
Vedúci oddelenia
Zástupca vedúceho oddelenia

Èl. III
Zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 1 prvá veta znie:
„Colnému doh¾adu podlieha dovoz, vývoz a tranzit
peòažných prostriedkov v hotovosti alebo iných rovnocenných platobných prostriedkov cez colné územie
únie.“.
2. V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Colný
orgán je oprávnený rozšíri• výkon následnej kontroly aj
o iný predmet následnej kontroly, ktorý nebol uvedený
v oznámení o zaèatí následnej kontroly; túto skutoènos• je colný orgán povinný písomne oznámi• bez zbytoèného odkladu kontrolovanej osobe.“.
3. V § 12 ods. 2 sa za slovo „znièené“ vkladá èiarka,
55

)
)
57
)
58
)
56

20
15
9
7
5
5

% až 35 %
% až 32 %
% až 23 %
% až 21 %
% až 17 %
% až 12 %.“.

vypúš•a sa slovo „alebo“ a na konci sa pripájajú tieto
slová: „alebo ak hrozí, že zaèatiu následnej kontroly sa
bude bráni• iným spôsobom“.
4. V § 12 ods. 9 druhej vete sa vypúš•ajú slová „alebo
zadržané“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak pominuli
dôvody zadržania, colný orgán vráti zadržané doklady
kontrolovanej osobe v rovnakej lehote; v ostatných prípadoch vydá rozhodnutie o ich zaistení.“.
5. V § 12 ods. 11 sa vypúš•a posledná veta.
6. V § 12 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý
znie:
„(12) Ak je výsledkom následnej kontroly skutoènos•
odôvodòujúca dodatoèné vymeranie colného dlhu, colný orgán kontrolovanú osobu vyzve, aby sa v primeranej lehote písomne vyjadrila k výsledku uvedenému
v protokole o následnej kontrole alebo sa dostavila na

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.
§ 2 zákona è. 211/2000 Z. z.
§ 40 zákona è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zá konov.
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úèely prerokovania protokolu o následnej kontrole,
o èom colný orgán vyhotoví zápisnicu. Na základe pí somného vyjadrenia kontrolovanej osoby colný orgán
vydá rozhodnutie o dodatoènom vymeraní colného
dlhu v zákonom ustanovenej lehote, ktorá zaèína plynú• odo dòa doruèenia písomného vyjadrenia kontrolovanej osoby colnému orgánu alebo odo dòa podpisu zápisnice o prerokovaní protokolu o následnej kontrole.
Ak kontrolovaná osoba nedoruèí písomné vyjadrenie
colnému orgánu v lehote uvedenej vo výzve alebo kontrolovaná osoba odmietne podpísa• alebo prevzia• protokol o následnej kontrole, alebo sa nezúèastní na prerokovaní protokolu o následnej kontrole v deò urèený
vo výzve, za deò zaèatia plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia colného orgánu o dodatoènom vymeraní colného dlhu sa považuje deò, ktorý je vo výzve urèený ako
deò, do ktorého sa má k výsledku uvedenému v protokole kontrolovaná osoba písomne vyjadri•, alebo v ktorom sa malo uskutoèni• prerokovanie protokolu o následnej kontrole.“.
Doterajší odsek 12 sa oznaèuje ako odsek 13.
7. V § 16 ods. 3 sa vypúš•a druhá veta.
8. V § 22 ods. 1 písm. e) sa za slovo „opúš•a“ vkladajú slová „potrubie alebo inú“.
9. Doterajší text § 29 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Miestnu príslušnos• na podanie colného vyhlásenia pri urèitých druhoch tovaru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
10. V § 32 ods. 2 sa za slovo „tranzitného“ vkladá slovo „colného“ a slová „majetkom ozbrojených síl“ sa nahrádzajú slovami „používaný ozbrojenými silami“.
11. V § 36 odsek 2 znie:
„(2) Služobná peèiatka je peèiatka pridelená
colníkovi19) alebo osobe konajúcej v mene colného úradu na plnenie jeho úloh, ktorá obsahuje dátum a ïalšie
rozlišovacie znaky umožòujúce identifikáciu osoby,
ktorá v colnom konaní rozhodla.“.
12. V § 40 sa za slovo „pásmo“ vkladá èiarka a slová
„okrem slobodného pásma kontrolného typu II,52a )“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 52a znie:

„52a) Èl. 168a ods. 1 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v platnom
znení, èl. 799 písm. b) nariadenia Komisie (EHS) è. 2454/93
v platnom znení.“.

13. V § 44 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Rozhodnutie o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu sa považuje za rozhodnutie o oslobodení tovaru od dovozného cla.
(3) Ak je potrebné ustanovi• osobitné podmienky na
poskytnutie oslobodenia tovaru od dovozného cla, colný úrad vydáva písomné rozhodnutie o oslobodení tovaru od dovozného cla; to sa vz•ahuje aj na to, ak sa žiados• pod¾a odseku 1 podá dodatoène.“.
14. V § 49 ods. 1 sa za slovo „oslobodené“ vkladajú
slová „na princípe vzájomnosti vo vz•ahu k tretiemu
štátu“.
15. V § 54 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pe-
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òažné prostriedky použité na zabezpeèenie colného
dlhu nepodliehajú výkonu rozhodnuta.60a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 60a znie:

„60a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalších zákonov
v znení ne skorších predpisov.“.

16. V § 55 ods. 8 sa slová „prílohe è. 5“ nahrádzajú
slovami „prílohe è. 4“.
17. § 58 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Colný dlh možno uhradi• v hotovosti, ak neprevyšuje sumu 50 000 Sk, na príslušnom colnom úrade alebo u jeho organizaènej zložky.“.
18. V § 59 sa pred doterajší text vkladá táto veta:
„Úrok z omeškania je príslušenstvom colného dlhu.“.
19. V § 65 ods. 2 a 3 sa slová „o pripadnutí“ nahrádzajú slovami „o prepadnutí“.
20. V § 66 ods. 1 prvej vete sa bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri predaji tohto tovaru sa primerane použijú ustanovenia § 69.“.
21. V § 67 sa slovo „nepripadol“ nahrádza slovom
„neprepadol“.
22. Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý znie:
„§ 67a
Z výnosu, ktorý sa získal predajom tovaru, sa prednostne uhradí colný dlh a úrok, náklady konania,
skladné a pokuta uložená pod¾a tohto zákona alebo
pod¾a osobitných predpisov.5) Zvyšok výnosu vyplatí
colný úrad oprávnenej osobe. Ak sa táto osoba neprihlási do troch rokov odo dòa predaja tovaru, prepadne
zvyšok výnosu z predaja v prospech štátu.“.
23. V § 69 ods. 1 písm. d) sa slovo „pripadol“ nahrádza slovom „prepadol“.
24. V § 69 ods. 2 sa èíslo „4“ nahrádza èíslom „3“.
25. Poznámka pod èiarou k odkazu 72 znie:

„72) Napríklad zá kon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov, zákon è. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

26. V § 69 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Colný úrad je oprávnený tovar pod¾a odseku 1
preda•.
(4) Ak sa s tovarom pod¾a odseku 1 nenaložilo spôsobom pod¾a odseku 3, môže colný úrad bezodplatne previes• správu alebo vlastníctvo na zariadenie sociálnych
služieb,74) zdravotnícke zariadenie, 75) predškolské za riadenie alebo školu,76) neziskovú organizáciu 77) alebo
inú právnickú osobu, ktorá nie je podnikate¾om,12) ak
tá osoba preukázate¾ne poèas najmenej jedného roka
poskytuje starostlivos• v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zdravotníckych zariadeniach alebo zabezpeèuje výchovu a vzdelávanie v predškolských zariadeniach alebo v školách. Na tie úèely colné riadite¾stvo
zverejòuje ponuky o tovare pod¾a odseku 1 na svojej internetovej stránke.“.
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27. V § 69 ods. 5 prvej vete sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“ a v druhej vete sa slová „alebo
ich“ nahrádzajú slovom „a“.
28. V § 69 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
29. V § 69 ods. 8 sa vypúš•ajú druhá a tretia veta.
30. § 69 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Ak nie je možné alebo vhodné s tovarom pod¾a odseku 1 naloži• spôsobom pod¾a odsekov 3 až 5, colný
úrad môže majetok štátu pod¾a odseku 1 znièi•, ak náklady na jeho znièenie nie sú vyššie ako náklady na splnenie podmienok pod¾a osobitných predpisov73) a ak
osobitný zákon neustanovuje inak.“.
31. Doterajší text § 76 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Plynutie lehoty pod¾a odseku 1 sa prerušuje odo
dòa podania žaloby na súd do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.“.
32. V § 88 odsek 2 znie:
„(2) Zapoèíta• možno len splatné nepremlèané poh¾adávky, ak výška poh¾adávky v jednotlivom prípade presiahne 10 000 Sk.“.
33. V § 88 odsek 6 znie:
„(6) Colné riadite¾stvo overí správnos• údajov uvedených v žiadosti a požiada príslušného správcu záväzku
o potvrdenie, že záväzok zodpovedajúci poh¾adávke
dlžníka uznáva. Po overení a potvrdení údajov príslušným správcom záväzku colné riadite¾stvo vydá potvrdenie o zapoèítaní, ktoré doruèí dlžníkovi, štátnej rozpoètovej organizácii a príslušnému colnému úradu;
dlžníkovi sa doruèuje do vlastných rúk. Ak colné riadite¾stvo poh¾adávku dlžníka nezapoèíta, oznámi túto
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skutoènos• dlžníkovi, štátnej rozpoètovej organizácii
a colnému úradu.“.
34. V § 88 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7 a dopåòa
sa odsekom 8, ktoré znejú:
„(7) Správca záväzku sa po vydaní potvrdenia záväzku pod¾a odseku 6 zdrží úkonov, ktoré by mohli ma• za
následok zmenu potvrdených údajov.
(8) Ak colná poh¾adávka zanikla zapoèítaním v celej
výške, colný úrad môže vyrubi• úrok z omeškania pod¾a
osobitného predpisu únie85a) len za obdobie odo dòa nasledujúceho po dni splatnosti colnej poh¾adávky do
dòa predchádzajúceho dòu doruèenia žiadosti o zapoèítanie colnej poh¾adávky colnému úradu. Ak colná poh¾adávka zanikla zapoèítaním èiastoène, na tú èas•
colnej poh¾adávky, ktorá zanikla zapoèítaním, sa pri
vyrubení úroku z omeškania vz•ahuje prvá veta; na nezapoèítanú èas• colnej poh¾adávky sa vz•ahuje ustanovenie osobitného predpisu únie.85a )“.
Doterajší odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 9.
Poznámka pod èiarou k odkazu 85a znie:
„85a) Èl. 232 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 v platnom znení.“.

35. V § 89 ods. 1 posledná veta znie:
„Táto osoba môže poh¾adávku ïalej postúpi• len inej
právnickej osobe so 100 % majetkovou úèas•ou štátu
alebo právnickej osobe zriadenej zákonom; na postupcu sa postup pod¾a odseku 3 vz•ahuje primerane.“.

36. V prílohe è. 2 v Zozname colných letísk sa na konci pripájajú tieto body:
„4. Letisko Žilina
5. Letisko Pieš•any
6. Letisko Sliaè“.
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37. Príloha è. 4 znie:
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„Príloha è. 4
k zákonu è. 199/2004 Z. z.

Záruèná listina na zabezpeèenie colného dlhu poskytnutím záruky inou osobou ako bankou
alebo poboèkou zahraniènej banky, alebo pois•ovòou, alebo poboèkou zahraniènej
pois•ovne

ZÁRUÈNÁ LISTINA

1. Obchodné meno (meno a priezvisko) .............................................................................................................
sídlo (adresa trvalého pobytu) ......................................................................................................................
IÈO .............................................................................................................................................................
zastúpený ................................................................................................ (ïalej len „ruèite¾“)
sa týmto záruèným vyhlásením zaväzuje Colnej správe Slovenskej republiky, že spoloène a nerozdielne s dlžníkom uhradí
colný dlh a daò, ak vznikne daòová povinnos• pri dovoze tovaru pod¾a daòových predpisov (ïalej len „dovozná platba“) alebo ich èas• zabezpeèenú zárukou. Záruka sa týka dovoznej platby, ktorá vznikla alebo vznikne v súvislosti s prepustením
tovaru do colného režimu
....................................................................................................................................................................
bez oh¾adu na miesto, kde dovozná platba vznikla, a na to, ktorý colný úrad ju vymeral.
2. Ruèite¾ sa zaväzuje uhradi• dovoznú platbu v lehote desiatich kalendárnych dní odo dòa doruèenia výzvy na zaplatenie, ak sám alebo iná osoba pred uplynutím lehoty nepreukáže colnému úradu, ktorý dovoznú platbu vymeral, že sa podmienky colného režimu uvedeného v bode 1 neporušili.
3. Toto záruèné vyhlásenie sa vz•ahuje na prípady, pri ktorých ruèite¾ potvrdí na colnom vyhlásení podanom na Colnom úrade .................................................. alebo na inom mieste v obvode colného úradu, že spoloène a nerozdielne s dlžníkom uhradí dovoznú platbu, ktorá vznikla alebo by mohla vzniknú• pri dovoze alebo v súvislosti s dovozom tovaru. Pre ruèite¾a je záväzné od okamihu potvrdenia colného vyhlásenia.
4. Záväzok z tejto záruènej listiny platí odo dòa prijatia záruèného vyhlásenia colným úradom.

Miesto .......................................................

Dòa ..........................................................

.........................................
Odtlaèok peèiatky ruèite¾a

.........................................
Podpis ruèite¾a

Záruku prijal Colný úrad ............................................................................................................................
dòa .......................................................................

........................................
Odtlaèok peèiatky
colného úradu
...........................................
Podpis povereného colníka“.
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38. Príloha è. 5 sa vypúš•a.
Èl. IV
Zákon è. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom
(trestný poriadok) v znení zákona è. 57/1965 Zb., zákona è. 58/1969 Zb., zákona è. 149/1969 Zb., zákona
è. 48/1973 Zb., zákona è. 29/1978 Zb., zákona
è. 43/1980 Zb., zákona è. 159/1989 Zb., zákona
è. 178/1990 Zb., zákona è. 303/1990 Zb., zákona
è. 558/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 6/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slo venskehj republiky è. 156/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 178/1993 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 247/1994 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 222/1998 Z. z., zákona è. 256/1998 Z. z., zákona
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è. 272/1999 Z. z., zákona è. 173/2000 Z.
è. 366/2000 Z. z., zákona è. 253/2001 Z.
è. 182/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z.
è. 422/2002 Z. z., zákona è. 457/2003 Z.
è. 458/2003 Z. z., zákona è. 403/2004 Z.
è. 267/2004 Z. z. a zákona è. 537/2004 Z.
takto:

z., zákona
z., zákona
z., zákona
z., zákona
z., zákona
z. sa mení

V § 12 ods. 2 sa slová „colných predpisov, poverený
daòový orgán,7a) ak ide o trestné èiny spáchané v súvislosti s porušením osobitných predpisov,7b)“ nahrádzajú
slovami „colných predpisov a daòových predpisov v pôsobnosti colnej správy,“.
Vypúš•ajú sa poznámky pod èiarou k odkazom 7a a 7b.
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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Príloha
k zákonu è. 652/2004 Z. z.

Zoznam osobných údajov spracúvaných v informaèných systémoch colnej správy
1. titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,
2. dátum a miesto narodenia,
3. rodné èíslo, ak ide o obèana Slovenskej republiky,
4. štátna príslušnos•,
5. pohlavie,
6. rodinný stav,
7. trvalý pobyt,
8. prechodný pobyt,
9. telefónne èíslo,
10. èíslo obèianskeho preukazu, pasu alebo iného osobného dokladu,
11. èíslo vodièského preukazu,
12. èíslo zbrojného preukazu,
13. èíslo bankového úètu,
14. daòové identifikaèné èíslo,
15. evidenèné èíslo vozidla,
16. prezývky,
17. zvláštne znamenia,
18. biometrické údaje.
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653
ZÁKON
z 26. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch
v znení zákona è. 441/2001 Z. z., zákona è. 48/2002
Z. z., zákona è. 660/2002 Z. z., zákona è.174/2004
Z. z. a zákona è. 215/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa za slovo „zahranièia“ vkladajú slová
„ak tento zákon neustanovuje inak“.
2. V § 2 ods. 3, § 13 ods. 5, § 14 ods. 3 písm. d), § 15
ods. 2, § 16 ods. 1 a 3, § 18 ods. 2 a 4 sa slová „15 rokov“
nahrádzajú slovami „pä• rokov“.
3. § 2 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Obèanovi Európskej únie, ktorému bol vydaný
cestovný doklad, nesmie by• odopretý vstup na územie
Slovenskej republiky, ak sa poèas pobytu v zahranièí
skonèila platnos• jeho cestovného dokladu, alebo sa
cestovným dokladom nemôže preukáza• z dôvodu jeho
straty alebo odcudzenia v zahranièí.“.
4. § 3 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Obèan môže by• držite¾om najviac dvoch platných cestovných dokladov rovnakého druhu.“.
5. V § 6 odsek 4 znie:
„(4) Cestovný pas sa obèanom vydáva s platnos•ou
na 10 rokov; obèanom mladším ako 5 rokov sa vydáva
s platnos•ou na 2 roky a obèanom od 5 rokov do 15 rokov sa vydáva s platnos•ou na 5 rokov.“.
6. V § 7 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Diplomatický pas vydáva Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo
zahranièných vecí“)
a) prezidentovi Slovenskej republiky a jeho manželke,
b) poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky,
c) èlenovi vlády Slovenskej republiky,
d) štátnemu tajomníkovi ministerstva,
e) riadite¾ovi Národného bezpeènostného úradu,
f) predsedovi Úradu pre štátnu službu,
g) verejnému ochrancovi práv,
h) èlenovi Európskej komisie,
i) poslancovi Európskeho parlamentu,
j) sudcovi Súdneho dvora Európskych spoloèenstiev
a sudcovi Súdu prvého stupòa Európskych spoloèenstiev,
k) sudcovi Európskeho súdu pre ¾udské práva,
l) zástupcovi Slovenskej republiky v konaní pred Súd-

nym dvorom Európskych spoloèenstiev a Súdom prvého stupòa Európskych spoloèenstiev,
m) zástupcovi Slovenskej republiky v konaní pred Eu rópskym súdom pre ¾udské práva,
n) predsedovi, podpredsedovi a sudcovi Ústavného
súdu Slovenskej republiky,
o) predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho súdu Slo venskej republiky,
p) generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky,
q) predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
r) riadite¾ovi Slovenskej informaènej služby,
s) guvernérovi a viceguvernérovi Národnej banky Slo venska,
t) bývalému prezidentovi Slovenskej republiky a jeho
manželke,
u) generálnemu tajomníkovi, zástupcovi generálneho
tajomníka a zamestnancovi medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika èlenom,
v) diplomatickému zamestnancovi ministerstva zahranièných vecí,
w) diplomatickému kuriérovi,
x) diplomatickému zamestnancovi pracujúcemu v diplomatickej misii alebo v konzulárnom úrade Slovenskej republiky (ïalej len „zastupite¾ský úrad“) vrátane vojenského a policajného pridelenca, jeho
manželke alebo manželovi a nezaopatreným de•om
mladším ako 21 rokov, ktorí ho nasledujú do miesta
vyslania.
(2) Diplomatický pas možno vyda• na nevyhnutne
potrebný èas aj inému obèanovi, ktorý bude v zahranièí
plni• úlohy na diplomatickej úrovni v záujme Slovenskej republiky, ak by bolo bez diplomatického pasu
podstatným spôsobom s•ažené vykonanie zahraniènej
pracovnej cesty alebo splnenie jej úèelu; o vydaní diplomatického pasu rozhoduje minister zahranièných vecí
Slovenskej republiky na základe žiadosti vedúceho
ústredného orgánu štátnej správy, ktorý rozhodol o vyslaní na zahraniènú pracovnú cestu.“.
7. V § 7 odsek 4 znie:
„(4) Držite¾ diplomatického pasu uvedený v odseku 2
je povinný po skonèení zahraniènej pracovnej cesty
alebo splnení úlohy vráti• diplomatický pas ministerstvu zahranièných vecí.“.
8. V § 8 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Služobný pas vydáva ministerstvo zahranièných
vecí
a) predsedovi a podpredsedovi ústredného orgánu
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štátnej správy Slovenskej republiky, na ktorého èele
nie je èlen vlády Slovenskej republiky,
b) námestníkovi generálneho prokurátora Slovenskej
republiky,
c) zamestnancovi ústredného orgánu štátnej správy
Slovenskej republiky, Úradu vlády Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej
republiky, Národnej banky Slovenska na zahranièné
pracovné cesty, ktorý bude v zahranièí plni• úlohy
v záujme Slovenskej republiky,
d) predsedovi vyššieho územného celku,
e) prednostovi krajského úradu,
f) primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy,
g) vyslanému zamestnancovi zastupite¾ského úradu,
ak nie je držite¾om diplomatického pasu, jeho manželke alebo manželovi a ich nezaopatreným de•om
mladším ako 21 rokov, ktorí ho nasledujú do miesta
vyslania,
h) príslušníkovi ozbrojených síl a ozbrojených zborov
vyslanému do osobitnej misie.
(2) Ministerstvo zahranièných vecí môže vo výnimoènom prípade na základe žiadosti vedúceho príslušného
ústredného orgánu štátnej správy alebo vedúceho vedeckej inštitúcie rozhodnú• o vydaní služobného pasu
aj inému obèanovi, ktorý bude v zahranièí plni• úlohy
v záujme Slovenskej republiky.“.
9. V § 9 odsek 1 znie:
„(1) Cestovný preukaz je cestovný doklad na jednotlivú cestu s územnou a èasovou platnos•ou obmedzenou
úèelom cesty; vydáva sa najviac na dobu šiestich mesiacov. Obèanovi, ktorý nemá iný cestovný doklad, vydáva ho zastupite¾ský úrad na návrat do Slovenskej republiky a v naliehavých prípadoch aj na cestu do
štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.“.
10. § 9 sa dopåòa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3) Obèanovi, ktorý nie je držite¾om iného platného
cestovného dokladu, vydá zastupite¾ský úrad cestovný
preukaz na návrat do Slovenskej republiky, aj ak na stali okolnosti pod¾a § 19.
(4) Ak obèan, ktorý má by• vyhostený na územie Slovenskej republiky, odmietne požiada• zastupite¾ský
úrad o vydanie cestovného preukazu, zastupite¾ský
úrad môže cestovný preukaz vyda• na žiados• orgánu
cudzieho štátu, ktorý zabezpeèuje vyhostenie; cestovný preukaz môže by• odovzdaný do rúk zástupcovi orgánu cudzieho štátu.
(5) Zastupite¾ský úrad môže vo výnimoènom prípade
na návrat do Slovenskej republiky vyda• cestovný preukaz pre obèana mladšieho ako 15 rokov narodeného
poèas pobytu obèianky v zahranièí; k žiadosti o vydanie
cestovného preukazu možno namiesto podkladu pod¾a
§ 14 ods. 3 písm. i) predloži• doklad o narodení die•a•a
vydaný orgánom štátu, v ktorom sa obèan mladší ako
15 rokov narodil.“.
11. V § 12 písm. c) sa vypúš•a slovo „už“.
12. § 12 sa dopåòa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h) držite¾ nahlásil jeho stratu alebo odcudzenie,
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i) je zaplnený záznamami.“.
13. V § 13 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová veta,
ktorá znie:
„Obèan, ktorému má by• cestovný doklad vydaný,
musí by• pri podaní žiadosti osobne prítomný s výnimkou obèana, ktorý pre bezvládnos• tak nemôže urobi•.“.
14. V § 13 ods. 6 sa vypúš•ajú slová „starobu, chorobu alebo“.
15. V § 14 ods. 3 písm. g) sa slová „18 rokov“ nahrádzajú slovami „21 rokov“ a slová „§ 7 ods. 1 písm. k)“ sa
nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 1 písm. x)“.
16. V § 14 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
„(7) Ustanovenie odseku 4 neplatí, ak je orgán, ktorému sa žiados• o vydanie cestovného dokladu podáva,
vybavený prístrojom na nasnímanie podoby. Obèan,
ktorému má by• cestovný doklad vydaný, je povinný sa
nasnímaniu podrobi•. Nasnímanie podoby sa vykoná
v obèianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami s tým, že v prípade žiadosti èlenky
reho¾nej spoloènosti a nevidiaceho platia odseky 5 a 6
primerane. Ak ide o obèana, ktorý nemôže by• pre bezvládnos• pri podaní žiadosti osobne prítomný, platí
ustanovenie odseku 4.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa oznaèujú ako odseky 8 a 9.
17. V § 16 odsek 2 znie:
„(2) Cestovný doklad musí obsahova• tieto údaje o totožnosti jeho držite¾a:
a) meno a priezvisko,
b) deò, mesiac, rok a miesto narodenia,
c) rodné èíslo,
d) pohlavie,
e) štátnu príslušnos•; to sa nevz•ahuje na cestovný doklad cudzinca,
f) diplomatickú hodnos• alebo služobnú hodnos•, ak
ide o diplomatický pas alebo služobný pas,
g) podobu,
h) podpis.“.
18. V § 16 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
„(4) Podpis v cestovnom doklade musí zodpoveda•
priezvisku jeho držite¾a, alebo menu a priezvisku jeho
držite¾a v ¾ubovo¾nom poradí. Podpis sa nevyžaduje, ak
obèan nie je spôsobilý sa podpísa•.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa oznaèujú ako odseky 5 až 8.
19. V § 17 odsek 6 znie:
„(6) Údaje pod¾a odseku 1 písm. f) zapisuje do pasu
orgán vydávajúci cestovný doklad obèanovi s •ažkým
zdravotným postihnutím, ktorý je držite¾om preukazu
obèana s •ažkým zdravotným postihnutím s èerveným
pruhom. 13b) Na žiados• obèana s •ažkým zdravotným
postihnutím sa do pasu zapíše aj druh zdravotného
postihnutia.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 13b znie:

„13b) Príloha è. 6 k zákonu è. 195/1998 Z. z. o sociálnej po moci
v znení zákona è. 450/2000 Z. z.“.

20. § 19 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:

Zbierka zákonov è. 653/2004

Èiastka 276

Strana 6487

„§ 30c

„(5) Policajný útvar je oprávnený nepovoli• vycestovanie do zahranièia obèanovi, ktorému bolo odopreté vydanie cestovného dokladu alebo ktorému bol cestovný
doklad odòatý.“.

Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. januára 2005

21. V § 20 ods. 2 sa za slová „policajný útvar“ vkladá
èiarka a slová „orgán, ktorý cestovný doklad vydal“.

(1) Platnos• cestovných dokladov vydaných do
31. decembra 2004 sa konèí dòom uplynutia v nich
uvedenej lehoty platnosti.

22. V § 24 ods. 1 písm. b) sa vypúš•ajú slová „alebo
cestovný doklad, ktorý je zaplnený záznamami,“.
23. Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý znie:
„§ 29a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
24. Za § 30b sa vkladá § 30c, ktorý znie:

(2) Obèan, ktorý je držite¾om viacerých cestovných
dokladov rovnakého druhu vydaných pod¾a doterajších predpisov, si môže ponecha• najviac dva takéto
cestovné doklady. Ostatné cestovné doklady je povinný
vráti• orgánu, ktorý ich vydal, alebo v zahranièí zastupite¾skému úradu do 30. júna 2005.
(3) Žiadosti o vydanie cestovných dokladov prijaté do
31. decembra 2004 sa vybavujú pod¾a doterajších
predpisov.“.
25. Dopåòa sa príloha, ktorá znie:
„Príloha k zákonu è. 381/1997 Z. z.
v znení neskorších predpisov

ZOZNAM
preberaných právnych aktov Európskych spoloèenstiev a Európskej únie

1. Smernica Rady 64/221/EHS z 25. februára 1964 o koordinácii osobitných opatrení o pohybe a pobyte cudzích
štátnych príslušníkov prijatých z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpeènosti alebo verejného zdravia
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev P 056, 4. 4. 1964) v znení smernice Rady 75/35/EHS zo 17. decembra
1974, ktorou sa rozširuje rozsah uplatnenia smernice è. 64/221/EHS (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev
L 014, 20. 1. 1975).
2. Smernica Rady a Európskeho parlamentu 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve obèanov Únie a ich rodinných
príslušníkov slobodne sa pohybova• a zdržiava• na území èlenských štátov, ktorou sa mení a dopåòa nariadenie
(EHS) è. 1612/68 a zrušujú sa smernice 64/221 EHS, 68/360 EHS, 72/194 EHS, 73/148 EHS, 75/34 EHS,
75/35 EHS, 90/364 EHS, 90/365 EHS a 93/96 EHS (Úradný vestník Európskej únie L 158, 30. 4. 2004).
Preklad uvedených smerníc sa nachádza v databáze centrálnej prekladate¾skej jednotky sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.

Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona

è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z. a zákona è. 434/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 23
písmená a) a b) znejú:
„a) Vydanie cestovného pasu alebo
cestovného dokladu cudzinca . . . . . . . . . 1 000 Sk
b) Vydanie cestovného pasu alebo
cestovného dokladu cudzinca
osobe od 5 rokov do 15 rokov . . . . . . . . . . 400 Sk“.
2. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 23 sa
za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) Vydanie cestovného pasu alebo
cestovného dokladu cudzinca
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osobe mladšej ako 5 rokov . . . . . . . . . . . . 250 Sk“.
Doterajšie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená
d) a e).

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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654
ZÁKON
z 26. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 310/1992 Zb. o stavebnom
sporení v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii
èinnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 386/1996 Z. z., zákona è. 242/1999 Z. z.,
zákona è. 443/2000 Z. z., zákona è. 677/2002 Z. z. a zákona è. 165/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) investovanie na vlastný úèet a obchodovanie na
vlastný úèet s
1. finanènými nástrojmi peòažného trhu1a) v slovenskej mene a v cudzej mene,
2. finanènými nástrojmi kapitálového trhu1b) v slo venskej mene a v cudzej mene,“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

„1a) §
è.
1b
)§
è.

5 písm. e) zákona è. 483/2001 Z. z. v znení zákona
603/2003 Z. z.
5 písm. f) zákona è. 483/2001 Z. z. v znení zákona
603/2003 Z. z.“.

2. V § 2 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) poskytovanie stavebných úverov na stavebné úèely
pod¾a § 11 ods. 1 zo zdrojov mimo fondu stavebného
sporenia,“.
Doterajšie písmená d), e) a f) sa oznaèujú ako písmená e), f) a g).
3. V § 2 ods. 3 písm. e) sa slová „platobného styku
a zúètovania“ nahrádzajú slovami „prevodov peòažných prostriedkov“.
4. V § 2 ods. 4 na konci sa pripája táto veta: „Stavebná sporite¾òa môže zaèa• investovanie a obchodovanie
na vlastný úèet s finanènými nástrojmi peòažného
trhu v slovenskej mene a v cudzej mene a s finanènými
nástrojmi kapitálového trhu v slovenskej mene a v cudzej mene až po udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska; predchádzajúci súhlas sa nevyžaduje na investovanie a obchodovanie na vlastný
úèet s hypotekárnymi záložnými listami, komunálnymi
obligáciami, so štátnymi dlhopismi, štátnymi pokladniènými poukážkami alebo s pokladniènými poukážkami Národnej banky Slovenska.“.
5. V § 6 odsek 4 znie:
„(4) Ministerstvo poskytne informáciu Ministerstvu
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
o celkovom nároku na štátnu prémiu v èlenení na jed-

notlivé stavebné sporite¾ne v príslušnom polroku pre
potrebu poskytnutia štátnej prémie pod¾a § 10b ods. 1
v termíne do 15 dní od predloženia údajov pod¾a odseku 3.“.
6. V § 6 ods. 5 sa za slovo „odkladu“ vkladajú slová
„Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a“.
7. V § 8 ods. 5 písm. a) sa èíslo „5 %“ nahrádza èíslom
„10 %“.
8. V § 8 ods. 5 písm. b) sa èíslo „10 %“ nahrádza èíslom „15 %“.
9. V § 8 ods. 6 sa èíslo „10 %“ nahrádza èíslom „20 %“.
10. V § 10 odsek 3 znie:
„(3) Štátna prémia sa urèuje percentuálnym podielom
z roèného vkladu na základe výpoètu pod¾a vzorca uvedeného v prílohe so zaokrúhlením na 0,5 %, a to minimálne 5 % z roèného vkladu a maximálne 15 % z roèného vkladu, najviac v sume 2 500 Sk na príslušný
kalendárny rok. Výšku štátnej prémie urèenú na základe výpoètu pod¾a vzorca uvedeného v prílohe uverejní
v úplnom znení13ca) ministerstvo opatrením, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do 30
dní po uplynutí rozhodujúceho obdobia.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 13ca znie:

„13ca) § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.

11. V § 10 odseky 4 a 5 znejú:
„(4) Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporite¾ovi každoroène poèas trvania sporenia na jednu zmluvu
o stavebnom sporení. Ak stavebný sporite¾ uzatvorí viacero zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia sa poskytne na tú zmluvu, o ktorej to stavebný sporite¾ písomne vyhlási, prièom také vyhlásenie môže by•
stavebným sporite¾om zmenené v zmluve o stavebnom
sporení v priebehu kalendárneho roka len raz. Ak toto
vyhlásenie obsahujú v jednom kalendárnom roku viaceré zmluvy o stavebnom sporení a na tieto zmluvy stavebný sporite¾ vložil v tomto kalendárnom roku vklady,
stavebný sporite¾ stráca nárok na štátnu prémiu za
tento kalendárny rok zo všetkých zmlúv o stavebnom
sporení.
(5) Práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom
na štátnu prémiu môžu by• prevedené v priebehu kalendárneho roka len jedenkrát medzi stavebnými sporite¾mi, ktorými môžu by• výhradne manžel, manželka,
súrodenci alebo príbuzní v priamom rade. Ak by boli
práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na
štátnu prémiu za kalendárny rok prevedené viackrát,
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„§ 13e

alebo na inú osobu, stavebný sporite¾ stráca nárok na
štátnu prémiu za tento kalendárny rok z dotknutej
zmluvy a stavebná sporite¾òa odoberie stavebnému
sporite¾ovi nárokovanú štátnu prémiu.“.

Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2005

12. V § 10 ods. 7 druhá veta znie: „Ak vznikne nárok
na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení zrušenej v priebehu kalendárneho roka a zároveò vznikne
nárok na štátnu prémiu z novej zmluvy o stavebnom
sporení uzavretej v priebehu tohto kalendárneho roka,
štátna prémia nesmie presiahnu• výšku štátnej prémie
urèenej pod¾a odseku 3 z roèných vkladov oboch
zmlúv.“.

(1) Výšku štátnej prémie pre rok 2005 urèenú na základe výpoètu pod¾a vzorca uvedeného v prílohe uverejní ministerstvo opatrením v jeho úplnom znení, ktoré
sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do
30 dní po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona.

13. V § 10b ods. 1 sa slovo „Ministerstvo“ nahrádza
slovami „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky“.

(3) Bankové povolenie na investovanie na vlastný
úèet do hypotekárnych záložných listov, komunálnych
obligácií, štátnych dlhopisov, štátnych pokladnièných
poukážok alebo do pokladnièných poukážok Národnej
banky Slovenska, ktoré bolo udelené stavebnej sporite¾ni pred 1. januárom 2005 a ktoré je platné k 1. januáru 2005, sa v tomto rozsahu považuje za bankové povolenie pod¾a tohto zákona. Bankové povolenie na
vykonávanie platobného styku a zúètovania peòažných prostriedkov súvisiacich so stavebným sporením,
ktoré bolo udelené stavebnej sporite¾ni pred 1. januárom 2005 a ktoré je platné k 1. januáru 2005, sa považuje za bankové povolenie pod¾a tohto zákona na vykonávanie prevodov peòažných prostriedkov súvisiacich
so stavebným sporením.“.

14. V § 10b ods. 1 sa èíslo „25“ nahrádza èíslom „35“.
15. V § 12 ods. 2 písm. b) sa slová „štátnych dlhopisov“ nahrádzajú slovom „dlhopisov“.
16. Za § 13d sa vkladá § 13e, ktorý znie:

(2) Stavebné sporite¾ne sú povinné prispôsobi• zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky pod¾a tohto zákona do 30. júna 2005.

17. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá znie:
„Príloha
k zákonu Slovenskej národnej rady
è. 310/1992 Zb.

Vzorec na výpoèet percentuálneho podielu
pre nasledujúci kalendárny rok
Vzorec:
Percentuálny podiel =

Referenèná sadzba + 0,01 – 0,018
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– .
0,3

Pri výpoète sú použité nasledujúce velièiny a ich oznaèenia:
Referenèná sadzba

– jednoduchý aritmetický priemer za rozhodujúce obdobie priemerných výnosov do
splatnosti štátnych dlhopisov, ktoré tvoria bázu dlhopisového indexu (SDX pre štátne
dlhopisy) poèítaného a uverejneného v obchodných dòoch Burzou cenných papierov
v Bratislave (BCPB). V prípade, že údaje neboli zverejnené BCPB poèas viac ako 30 po
sebe nasledujúcich dní, referenèná sadzba za rozhodujúce obdobie sa urèí obdobným
spôsobom z údajov o fixingu úrokových sadzieb na medzibankovom trhu depozít
(12-mesaèný BRIBOR) zverejòovaných Národnou bankou Slovenska,

0,01

– zvýhodnenie stavebného sporenia oproti referenènej sadzbe,

Rozhodujúce obdobie

– obdobie od 1. júla predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna aktuálneho
kalendárneho roka.“.
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Èl. II
Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona
è. 143/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 523/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 351/2004 Z. z. a zákona
è. 405/2004 Z. z. sa dopåòa takto:
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1. V § 7 ods. 2 písm. b) sa za slovo „sporenia,“ vkladajú slová „s výnimkou poskytovania štátnej prémie
k stavebnému sporeniu,“.
2. § 10 sa dopåòa písmenom f ), ktoré znie:
„f) poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu.“.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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655
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 10. novembra 2004
o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

c) podielom na hodnote veci (podielová odmena),
d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou
sadzbou tarifnej odmeny.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod¾a § 83 zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov ustanovuje:

(3) Spôsoby urèenia zmluvnej odmeny pod¾a odseku 2 môžu by• kombinované.

PRVÁ ÈAS•

Hodinová odmena

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
(1) Vyhláška upravuje spôsob urèenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu
èasu advokáta za právne služby poskytované klientom
na základe dohody alebo ustanovenia na to oprávneným orgánom.1)

§3
Hodinová odmena sa môže dohodnú• urèením poètu
hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri
poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát
s klientom dohodnú• hodinovú odmenu delenú na zaèaté štvr•hodiny.
§4

(2) Odmena advokáta sa urèuje na základe dohody
medzi advokátom a jeho klientom (ïalej len „zmluvná
odmena“); ak nedôjde k dohode, na urèenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky o tarifnej
odmene (§ 9 až 14).

Advokát pri vyúètovaní predloží klientovi na jeho žiados• èasovú špecifikáciu vykonanej práce.

(3) Výpoètovým základom na úèely tejto vyhlášky je
priemerná mesaèná mzda zamestnanca hospodárstva
Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho
kalendárneho roka (ïalej len „výpoètový základ“).

§5

Paušálna odmena

(4) V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

Paušálna odmena sa môže dohodnú•
a) za poskytovanie právnych služieb v urèitom èasovom období alebo na neurèitý èas,
b) za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

DRUHÁ ÈAS•

§6

ODMENA ADVOKÁTA
PRVÁ HLAVA
ZMLUVNÁ ODMENA
§2
Základné ustanovenia
(1) Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnú• s klientom spôsob a výšku
zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny nemôže by•
v rozpore s dobrými mravmi.
(2) Zmluvná odmena sa urèuje
a) pod¾a poètu hodín úèelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
b) paušálnou sumou (paušálna odmena),
1

) § 39 ods. 1 Trestného poriadku.

Ak advokát neposkytuje právne služby až do úplného
vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ich neposkytuje za celé dohodnuté obdobie, patrí mu pomerná èas•
dohodnutej paušálnej odmeny; na žiados• klienta
predloží klientovi pri vyúètovaní špecifikáciu vykonanej práce.
Podielová odmena
§7
(1) Podielová odmena sa môže dohodnú• vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania
pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto
konania pod¾a okolností prípadu ve¾mi neistý a advokát o tom klienta pouèil.
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(2) Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny
nesmie presiahnu• 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.
§8
(1) Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol
na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal
plný úspech vo veci.
(2) Ak sa skonèí konanie uvedené v § 7 len èiastoèným úspechom klienta, advokát má právo na pomernú
èas• dohodnutej podielovej odmeny.
(3) Ak nemal klient ani èiastoèný úspech vo veci, advokát má právo požadova• od klienta iba náhradu hotových výdavkov.
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èatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa
považuje aj hodnota poh¾adávky a hodnota záväzku.
(3) Ak je predmetom právnej služby opakujúce sa plnenie, tarifná hodnota sa urèí súètom hodnôt týchto plnení; ak ide o plnenie na èas dlhší ako pä• rokov alebo
o plnenie na èas neurèitý, tarifnou hodnotou je pä•násobok roèného plnenia.
(4) Pre výkon rozhodnutia alebo exekúciu na opakujúce sa plnenia sú tarifnou hodnotou splátky, ktoré sú
zroèné v èase podania návrhu na výkon rozhodnutia
alebo vykonanie exekúcie.
(5) Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového
spoluvlastníctva je tarifnou hodnotou cena požadovaného podielu.

TARIFNÁ ODMENA

(6) Vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je tarifnou hodnotou polovica
hodnoty všetkých vecí, poh¾adávok a záväzkov, ktoré
sú predmetom vyporiadania.

Základné ustanovenia

(7) Za správu majetku patrí tarifná odmena vo výške
10 % hrubého roèného príjmu zo spravovaného majetku.

§9

§ 11

DRUHÁ HLAVA

(1) Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví pod¾a
tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva
a pod¾a poètu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo
veci vykonal.
(2) Základná sadzba tarifnej odmeny sa môže zníži•
alebo zvýši• v prípadoch uvedených v tejto vyhláške.
§ 10
Tarifná odmena advokáta za zastupovanie
v obèianskom konaní a iné úkony právnej služby
(1) Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je
do 5 000 Sk
500 Sk,
nad 5 000 Sk do 20 000 Sk
500 Sk
+ 50 Sk
za každých aj zaèatých
1 000 Sk
prevyšujúcich sumu
5 000 Sk,
nad 20 000 Sk do 200 000 Sk
za každých aj zaèatých
prevyšujúcich sumu
nad 200 000 Sk do 1 000 000 Sk
za každých aj zaèatých
prevyšujúcich sumu
nad 1 000 000 Sk
za každých aj zaèatých
prevyšujúcich sumu

1
+
10
20

250 Sk
300 Sk
000 Sk
000 Sk,

6
+
50
200

650 Sk
500 Sk
000 Sk
000 Sk,

14
+
100
1 000

650 Sk
200 Sk
000 Sk
000 Sk.

(2) Ak nie je ustanovené inak, považuje sa za tarifnú
hodnotu výška peòažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, urèená pri za-

(1) Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon
právnej služby je jedna trinástina výpoètového základu, ak nie je možné hodnotu veci alebo práva vyjadri•
v peniazoch alebo ak ju možno zisti• len s nepomernými
•ažkos•ami.
(2) Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon
právnej služby je jedna šestina výpoètového základu vo
veciach zastupovania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ak predmet sporu nie je možné oceni•
peniazmi; v ostatných prípadoch sa základná sadzba
tarifnej odmeny urèí pod¾a § 10.
§ 12
Tarifná odmena advokáta za zastupovanie klienta
v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch
(1) Pri obhajobe v trestnom konaní vo veciach, v ktorých súd prvého stupòa rozhoduje na neverejnom zasadnutí, je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden
úkon právnej služby jedna dvadsa•štvrtina výpoètového základu.
(2) Pri zastupovaní v konaní o priestupkoch je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej
služby jedna dvadsa•štvrtina výpoètového základu.
(3) Pri obhajobe v trestnom konaní okrem vecí pod¾a
odseku 1 je základnou sadzbou tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby, ak ide o trestný èin, na ktorý
zákon ustanovuje trest odòatia slobody, ktorého horná
hranica
a) neprevyšuje pä• rokov, jedna dvanástina výpoètového základu,
b) prevyšuje pä• rokov a neprevyšuje desa• rokov, jedna osmina výpoètového základu,
c) prevyšuje desa• rokov alebo za ktorý možno uloži• výnimoèný trest, jedna šestina výpoètového základu.
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(4) Na zákonné zníženie trestnej sadzby u mladistvých
sa neprihliada.
(5) Na zákonné zvýšenie trestnej sadzby u obzvláš• nebezpeèných recidivistov pri ukladaní trestu za viac trestných èinov a pri ukladaní trestu pod¾a osobitného
predpisu 2) sa prihliada.
(6) Na zmenu kvalifikácie trestného èinu v trestnom
konaní sa neprihliada.
§ 13
Zvýšenie alebo zníženie tarifnej odmeny

Èiastka 276

e) vypracovanie právneho rozboru veci,
f) rokovanie s protistranou, a to za každé dve zaèaté
hodiny,
g) návrh na predbežné opatrenie, ak dôjde k nemu pred
zaèatím konania, odvolanie proti rozhodnutiu
o predbežnom opatrení, návrh na obnovu konania,
odvolanie, dovolanie, mimoriadne dovolanie, s•ažnos• proti rozhodnutiu o návrhu na obnovu konania, podnet na podanie s•ažnosti pre porušenie zákona,
h) vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.

(5) Ustanovenie odseku 4 sa nepoužije, ak spojenie
vecí na spoloèné prejednanie vyplýva zo zákona. V takej
veci sa urèí výška tarifnej odmeny pod¾a veci, ktorej
hodnota je najvyššia.

(2) Odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za každý z týchto úkonov právnej služby:
a) návrh na predbežné opatrenie, ak dôjde k nemu po
zaèatí konania, návrh na zabezpeèenie dôkazu alebo
dedièstva,
b) návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na od stránenie následkov zmeškania lehoty a na zmenu
rozhodnutia o plnení v splátkach,
c) odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnutie
vo veci samej, a vyjadrenie k takému odvolaniu,
d) návrhy a s•ažnosti vo veciach, o ktorých sa rozhoduje na verejnom zasadaní, s výnimkou návrhu na obnovu konania,
e) úèas• na verejnom zasadaní, ak nejde o odvolanie
alebo obnovu konania,
f) ak ide o výkon rozhodnutia alebo exekúciu, prevzatie a prípravu zastúpenia, návrh na zaèatie konania,
vyjadrenie k takému návrhu, zastupovanie na pojednávaní, odvolanie proti rozhodnutiu a vyjadrenie
k takému odvolaniu.

(6) Ak Slovenská advokátska komora ponúkla na
poskytnutie právnej služby advokáta tomu, kto je
v hmotnej núdzi, 3) môže zároveò urèi•, že základná
sadzba tarifnej odmeny sa primerane zníži alebo sa
právna služba poskytne bezplatne.

(3) Za zastúpenie alebo obhajobu na pojednávaní, pri
ktorom došlo iba k vyhláseniu rozhodnutia, patrí polovica odmeny. Za zastúpenie a obhajobu na pojednávaní, ktoré bolo odroèené bez prejednania veci, patrí len
štvrtina odmeny.

Úkony právnej služby

(4) Za úkony právnej služby, ktoré nie sú uvedené
v odsekoch 1 až 3, patrí odmena ako za úkony, ktoré sú
im svojou povahou a úèelom najbližšie.

(1) Advokát môže zvýši• základnú sadzbu tarifnej odmeny na trojnásobok, ak v rámci poskytovania právnej
služby ide o úkony mimoriadne •ažké, èasovo nároèné,
vyžadujúce si znalos• cudzieho práva alebo znalos• cudzieho jazyka.
(2) Advokát môže zníži• základnú sadzbu tarifnej odmeny až na polovicu.
(3) Základná sadzba tarifnej odmeny sa zníži o 20 %,
ak ide o spoloèné úkony pri zastupovaní dvoch alebo
viacerých osôb.
(4) Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí sa základná
sadzba tarifnej odmeny urèenej z tarifnej hodnoty veci
s najvyššou hodnotou zvyšuje o polovicu základnej
sadzby tarifnej odmeny, ktorá by advokátovi patrila
v ostatných spojených veciach.

§ 14
(1) Odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za tieto úkony právnej služby:
a) prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom,
b) ïalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú aj
zaèatú hodinu,
c) písomné podanie na súd alebo iný orgán alebo protistrane týkajúce sa veci samej,
d) úèas• pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznámení sa
s výsledkami vyšetrovania, vyh¾adávania alebo za
konanie pred súdom alebo iným orgánom,4) a to za
každé zaèaté dve hodiny bez oh¾adu na poèet týchto
za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných poèas
dvoch hodín,
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TRETIA ÈAS•
HOTOVÉ VÝDAVKY A NÁHRADA
ZA STRATU ÈASU
§ 15
Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok
a) na náhradu hotových výdavkov úèelne a preukázate¾ne vynaložených v súvislosti s poskytovaním
právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikaèné výdavky a vý davky za znalecké posudky, preklady a odpisy,
b) na náhradu za stratu èasu (§ 17).

) § 43 Trestného zá kona.
) Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zá konov.
) § 36 Trestného po riadku.
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ŠTVRTÁ ÈAS•

§ 16
(1) Advokát sa môže dohodnú• s klientom na druhu
a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ
USTANOVENIA
§ 18

(2) Ak sa advokát dohodne s klientom na zmluvnej
odmene, môže sa s ním dohodnú• aj na paušálnej sume
ako náhrade všetkých alebo niektorých hotových vý davkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Klient potom
nemôže požadova• pri vyúètovaní špecifikáciu týchto
hotových výdavkov.

(1) Advokát upozorní klienta pri rokovaní o zmluvnej
odmene na to, že pri urèení trov konania, ktorých náhrada sa priznáva proti inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, sa odmena advokáta urèí pod¾a ustanovení tejto vyhlášky o tarifnej odmene (§ 9 až 14).

(3) Od klienta možno požadova• na náhradu výdavkov na miestne telekomunikaèné výdavky a miestne
prepravné sumu vo výške jednej stotiny výpoètového
základu za každý úkon právnej služby. Túto sumu
môže advokát požadova• aj vtedy, ak sa na jej náhrade
s klientom osobitne nedohodol.

(3) Ak predmetom konania je zaplatenie peòažnej
sumy (§ 10), výška náhrady trov konania sa stanoví
z hodnoty priznanej rozhodnutím súdu vo veci samej.

(4) Na výšku náhrady preukázaných cestovných výdavkov sa vz•ahujú osobitné predpisy, 5) ak táto vyhláška neustanovuje inak.
§ 17
(1) Pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za èas strávený cestou
do tohto miesta a spä• patrí advokátovi náhrada za
stratu èasu vo výške jednej šes•desiatiny výpoètového
základu za každú aj zaèatú polhodinu.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vz•ahuje aj na výšku odmeny advokáta ustanoveného oprávneným orgánom.

(4) Ak je advokát platite¾om dane z pridanej hodnoty,
zvyšuje sa tarifná odmena urèená pod¾a § 9 až 14 o daò
z pridanej hodnoty.
§ 19
(1) Advokát sa môže dohodnú• s klientom, ktorý je
cudzozemcom, na zmluvnej odmene v takej výške, aká
je obvyklá v štáte jeho bydliska (sídla) alebo aká sa obvykle požaduje za obdobné právne služby v cudzine.
(2) Ak je predmetom konania nárok na zaplatenie
v cudzej mene a ak tomu nebránia osobitné predpisy,6)
môže sa odmena advokáta dohodnú• aj v tejto mene.

(2) Ak sa cesta pod¾a odseku 1 týka vykonania úkonov pre viacerých klientov, výška náhrady urèená pod¾a odseku 1 sa pomerne rozdelí medzi jednotlivých
klientov.

(3) Na dohodu pod¾a odseku 1 sa neprihliada pri urèovaní trov konania, ktorých náhrada sa priznáva inej
fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Advokát na túto
skutoènos• klienta upozorní.

(3) Ak pojednávanie pred súdom alebo iným orgánom
mešká viac ako 30 minút z dôvodov, ktoré nie sú na
strane advokáta alebo jeho klienta, patrí advokátovi
náhrada za stratu èasu vo výške jednej šes•desiatiny
výpoètového základu za každú aj zaèatú polhodinu.

§ 20
Za úkony právnych služieb vykonané pred dòom nadobudnutia úèinnosti tejto vyhlášky patrí advokátovi
odmena pod¾a doterajších predpisov.
§ 21
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 163/2002 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
§ 22
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.

Daniel Lipšic v. r.
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) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných ná hradách.
) Napríklad zá kon Ná rodnej 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.
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