
 

Informácia o vykonávaní konzultácií k návrhu zákona o dohľade nad 

uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov 

dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach 

zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach 
 

MH SR začalo legislatívny proces k zákonu o dohľade nad uplatňovaním náležitej 

starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy 

a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach.  

 

         Dňom 1. 1. 2021 nadobudne plnú účinnosť „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2017/821, ktorým sa ustanovujú povinnosti  náležitej starostlivosti v dodávateľskom 

reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal, a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach 

zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach“. Nariadenie je záväzné v celom 

rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ, teda aj v SR. Podľa 

nariadenia dovozcovia Únie budú individuálne zodpovední za dodržiavanie povinností náležitej 

starostlivosti stanovených v tomto nariadení. 

Systém náležitej starostlivosti sa bude vzťahovať iba na dovozcov EÚ, ktorí tieto rudy 

a kovy priamo dovážajú z krajín mimo EÚ v ročných objemoch, ktoré presahujú stanovené 

prahové množstvá.  

 

        Dôvodom predloženia návrhu zákona do legislatívneho procesu je splniť požiadavky, ktoré 

vyplývajú  členským štátom EÚ z čl. 10 ods. 1 a čl. 16 ods. 1 nariadenia EÚ 2017/821, t.j. určiť:  

i) orgány dohľadu (kontroly) nad dodržiavaním nariadenia 2017/821 (v prípade SR sa navrhujú 

3 orgány: MH SR, Finančné riaditeľstvo SR, colné orgány), 

ii) pravidlá (postup) pri zistení porušení povinností (výzva na odstránenie zistených 

nedostatkov, pokuty iba v prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany kontrolovaných 

subjektov). 

 

Navrhuje sa, aby kontroly  uskutočňovali colné orgány v rámci už existujúceho inštitútu 

následných kontrol (§ 12 zákona 199/2004 Z.z.); V rámci tohto inštitútu už existujú pokuty za 

neposkytnutie súčinnosti, takže nepôjde o nové  elementy zaťažujúce dovozcov. 

 

  Pripravovaný zákon  nebude mať priamy vplyv na podnikateľov, keďže im neustanovuje 

žiadne nové povinnosti. Povinnosti sú už stanovené v samotnom nariadení EÚ 2017/821 v čl. 

4 až 7 a týkajú sa iba dovozcov, ktorí priamo dovážajú tieto rudy a kovy z krajín mimo EÚ, 

pričom ročný objem ich dovozu presiahne stanovený limit.    
 
 

Termín konzultácií:  do 20. 4. 2020 

 

Kontakt pre konzultácie:  Ing. V. Vilček, vladimir.vilcek@mhsr.sk, 02/48542223 
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