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Abstrakt 

VARGA, Gabriel: Dovoz tovaru do EÚ z tretích krajín. [Komplexná odborná práca]. Stredná 

priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice, dopravná akadémia. Konzultant: Ing. Marcel 

Celec, Gabriel Varga. Košice, 2019. 38 s. 

 

Táto práca vysvetľuje základnú právnu úpravu dovozu tovarov z tretích štátov do krajín 

Európskeho spoločenstva a v praktickej časti opisuje realizáciu dovozu tovaru železničnou 

prepravou.  

 

Kľúčové slová: EHS - Európske hospodárske spoločenstvo, JCD - Jednotný colný doklad, 

CIM - Jednotné právne predpisy pre zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave tovaru, 

SMGS - Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru, NHM – Harmonizovaná 

nomenklatúra tovaru – slúži na kódovanie tovarov v železničnej preprave, T1 -  Colný doklad 

na prepravu tovaru v režime tranzitu 

 

 

Abstract 

VARGA, Gabriel: Goods import from developing countries to the European Union countries. 

[Complex special work]. Secondary Technical School of Transport, Hlavná 113, Košice, 

transport academy. Consultant: Ing. Marcel Celec, Gabriel Varga. Košice, 2019. 38 p. 

 

This work explains the fundamental legal regulation of the importation of goods from 

developing countries to the countries of the European Community, and in the practical part it 

describes the implementation of the importation of goods by rail transport. 

 

Key words: EHS - European Economic Community, JCD – The single administrative 

document, CIM – Uniform Rules Concerning the Contract for International Carriage of Goods 

by Rail, SMGS – The Agreement on International Goods Transport by Rail, NHM – The 

Harmonised Commodity Code – serves for coding goods in rail transport, T1 -  Custom Transit 

Document serves to transport goods in transit mode 
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ÚVOD 
 

Predmetom tejto práce je opis priebehu dovozu tovaru do Európskej únie z pohľadu špedičnej 

firmy, ktorá zabezpečuje kombinovanú prekládku tovaru. Táto činnosť ma zaujala počas 

návštevy otca vo firme v ktorej pracoval, ktorá zabezpečovala kompletné  služby v pohraničnej 

priechodovej stanici Maťovce.  

  

Dovoz tovaru do Európskej únie je veľmi dôležitou  podnikateľskou aktivitou obchodných  

firiem a spoločností zaoberajúcich sa dovozom tovarov a surovín . Dovoz tovaru z tretích štátov 

je významným ekonomickým ukazovateľom národného hospodárstva každého štátu a tiež 

dôležitým  príjmom štátneho rozpočtu.   

 

Vzhľadom na geografickú polohu štátov pozdĺž schengenskej hranice vrátane Slovenska, 

predstavujú tieto štáty dôležité uzlové body pri dovoze tovaru z tretích krajín. Slovenská 

republika má dôležitú úlohu pri tranzite tovaru do ostatných členských krajín európskej únie 

a tým zabezpečuje neustále prúdenie tovaru do Európy. 

 

Prvá časť práce je venovaná  teoretickému výkladu legislatívnych postupov pri dovoze tovaru 

do Európskej únie a v  druhej časti práce sa aplikujú teoretické poznatky praktickou ukážkou 

práce a pracovných postupov zasielateľskej spoločnosti.  

 

Dovoz tovaru do EÚ je  veľmi rozsiahla téma,  a preto som sa v tejto práci snažil opísať stručne 

základnú právnu úpravu dovozu tovarov, pričom som  v maximálnej miere využil  vedomosti   

a poznatky získané pri štúdiu odborných predmetov. Verím, že táto práca môže byť 

zaujímavým doplnením štúdia pre všetkých , ktorí sa zaujímajú o dovozu tovarov a o pracovné 

postupy zasielateľských spoločností, ktoré dovozy tovarov do Slovenskej republiky realizujú. 
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ZÁKLADNÉ POJMY 

Colné územie Spoločenstva – od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie tvorí územie 

Slovenskej republiky časť jednotného colného územia Spoločenstva. 

Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) - je medzivládne hospodárske združenie 

založené v roku 1957, ktoré je od 1. novembra 1993 súčasťou Európskych spoločenstiev (a tým 

aj Európskej únie).     

Colný režim – je štruktúra, v ktorom sa práve nachádza tovar. Tento režim sa mení podľa 

colného vyhlásenia deklaranta. 

Colný Deklarant – osoba, ktorá podáva colné vyhlásenie vo vlastnom mene alebo osoba, v 

ktorej mene sa colné vyhlásenie podáva. 

 

Colný úrad dovozu - colný úrad určený colnými orgánmi v súlade s colnými predpismi, na 

ktorom sa majú vykonať formality pre pridelenie colne schváleného určenia alebo použitia 

tovaru prepraveného na colné územie Spoločenstva vrátane príslušných kontrol z hľadiska 

rizika. 

 

Colný štatút - postavenie tovaru, ktoré vyjadruje, či ide o tovar spoločenstva alebo o tovar, 

ktorý nie je tovarom Spoločenstva. 

 

Colné vyhlásenie - úkon, ktorým osoba prejavuje stanovenou formou a spôsobom vôľu, aby 

bol tovar prepustený do navrhovaného colného režimu. 

 

Colný dlh - povinnosť osoby zaplatiť dovozné clo (colný dlh pri dovoze), ktoré sa vzťahuje na 

konkrétny tovar podľa platných predpisov Spoločenstva. 

 

Colný dohľad – súbor úkonov a opatrení, vykonávaných colnými orgánmi pri tovare 

prepustenom cez hranice colného územia únie. 

 

Colný kódex – tvorí základný právny rámec komunitárnej colnej legislatívy. Platí pre všetky 

štáty EÚ. 
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Colný zákon - upravuje pravidlá a postupy zaobchádzania s tovarom medzi EÚ a tretími štátmi 

na území SR a opatrenia na zabránenie protiprávnemu konaniu osôb pri dovoze, vývoze, 

tranzite tovaru medzi EÚ a tretími štátmi na území SR. 

 

Colné konanie - konanie, ktorého účelom je rozhodnúť,  za akých podmienok sa tovar, ktorý 

sa dováža, vyváža alebo prepravuje cez územie  Slovenskej republiky, prepúšťa do 

navrhovaného colného režimu, alebo sa mu pridelí iné navrhované colne schválené určenie 

alebo použitie. 

Pohraničné colné pásmo – je časť colného územia vo vzdialenosti do 25 km od colnej hranice 

smerom do vnútrozemia /+ kruhové územie okolo colných letísk s polomerom 25km/. V 

colnom pohraničnom pásme sa vykonáva colný dohľad vo zvýšenej miere, najmä sa zisťuje, či 

tovar a dopravné prostriedky prestúpili colnú hranicu v súlade s colnými predpismi. 

 

Zasielateľ – je obstarávateľ dopravy. Zasielateľ je fyzická alebo právnická osoba, 

obstarávajúca za odplatu prepravu vecí, nákladov vlastným menom na cudzí účet podľa 

zasielateľskej zmluvy. 

 

Obstarávanie – sa rozumie najmä uzavretie zasielateľskej zmluvy s dopravcom a dozor nad 

priebehom prepravy. 

 

Zasielateľstvo – definujeme ako obstarávanie dopravy.  

 

Dodacie podmienky (Incoterms – „International Commercial Terms“) - Dodacia 

podmienka (parita) je dôležitou náležitosťou kúpnej zmluvy v medzinárodnom obchode. Určuje 

povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktoré súvisia s dodávkou a prevzatím tovaru. 

DAF - Delivered at Frontier (named place), S dodaním na hranicu (dohodnuté miesto) je 

dodacia položka podľa dohody Incoterms. 

 

Zasielateľská zmluva - Je základným právnym dokumentom v zasielateľstve. Uzatvárajú ju 

zasielateľ a príkazca (objednávateľ prepravy). Zasielateľská zmluva vyjadruje záväzok 

zasielateľa, že vo vlastnom mene a na účet príkazcu obstará prepravu z určitého miesta do 

určitého iného miesta a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi platbu.   
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1. TEORETICKÝ ZÁKLAD  
 

1.1 Právna úprava dovozu tovaru 

Základným princípom Európskeho spoločenstva v oblasti obchodu s tovarom je existencia 

colnej únie členských krajín EÚ. Colná únia zabezpečuje voľný pohyb tovaru  bez cla medzi 

členskými krajinami. Voči tretím krajinám sa uplatňuje Integrovaný colný sadzobník - TARIC, 

ktorý slúži na rýchle a kompletné vyhľadávanie údajov potrebných na obchod s konkrétnou 

komoditou medzi EU a tretími krajinami. Všetky prijaté legislatívne zmeny sa prostredníctvom 

centrálnej databázy v Bruseli bezodkladne zapracujú do elektronickej verzie sadzobníka, čím 

sa zabezpečí ich neustála aktualizácia. 

TARIC zabezpečuje: 

 jednotnosť aplikácie práva vo všetkých členských štátoch 

 súhrn tarifnej a obchodnej legislatívy uplatňovanej v EÚ 

 dynamický nástroj na uplatnenie legislatívnych zmien 

 maximálnu transparentnosť pre verejnosť 

 

TARIC obsahuje: 

 18000 položiek (kombinovaná nomenklatúra) 

 štvormiestne doplnkové kódy - slúžia na podrobnejšie delenie tovaru 

 nomenklatúru vývozných náhrad - je rozšírením kombinovanej nomenklatúry, 

aktualizuje sa min. 1x ročne 

 merné jednotky  

 geografické oblasti 

 osvedčenia a poznámky pod čiarou, ktoré môžu ovplyvniť výšku cla  

 právne normy vo forme informácií, nariadení, zmlúv, rozhodnutí a rozsudkov 

Európskeho súdneho dvora  
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 opatrenia, ktoré sú nástrojmi na uplatnenie tarifnej a obchodnej legislatívy 

spoločenstva na tovar: 

a) Dovážaný z danej krajiny pôvodu 

b) Vyvážaný do danej krajiny určenia 

c) V danom časovom období 

Základným právnym nástrojom upravujúcim legislatívne podmienky pre dovoz tovaru z tretích 

štátov do jednotlivých  členských   krajín EÚ  je colný zákon schválený zákonodarným orgánom 

príslušnej  členskej  krajiny. Colný zákon sa priebežne aktualizuje a dopĺňa  

 vládnymi nariadeniami 

 vyhláškami, opatreniami a výnosmi ministerstiev 

 

1.2 Colný zákon 

Zákon č. 199/2004 Z. z. - Colný zákon v znení neskorších predpisov a doplnkov (ďalej Colný 

zákon) nadobudol účinnosť dňom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, ktorý 

upravuje pravidlá a postupy pre pohyb tovaru medzi EÚ a tretími štátmi na území Slovenskej 

republiky. Colný zákon obsahuje  tiež opatrenia na zabránenie protiprávnemu konaniu osôb pri 

dovoze, vývoze a tranzite tovaru medzi EÚ a tretími štátmi na území Slovenskej republiky. 

V zmysle Colného zákona colné orgány vykonávajú nad prepravovaným tovarom colný 

dohľad. Colný dohľad sa vykonáva na celom colnom území a vo zvýšenej miere v colnom 

pohraničnom pásme.  

Colný dohľad sa vykonáva: 

 colnou kontrolou   

 colným konaním  

 následnou kontrolou  

 iným postupom colného orgánu 
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Začiatok colného dohľadu začína okamihom vstupu tovaru na colné územie EÚ. Koniec 

colného dohľadu nastáva:  

 okamihom určenia colného režimu  

 umiestnením tovaru do slobodného pásma 

 spätným vývozom tovaru 

 zničením tovaru 

 prenechaním tovaru v prospech štátu  

Colný orgán je oprávnený vykonať colnú kontrolu každej fyzickej alebo právnickej osoby, 

ktorá má tovar podliehajúci colnému dohľadu. Osoba u ktorej sa vykonáva colný dohľad je 

povinná spolupracovať a na výzvu colného orgánu musí predložiť doklady o kúpe , dodací list 

od výrobcu alebo iný dôkazný prostriedok. Colný orgán je povinný poskytnúť ochranu 

informácií a osobných údajov pred ich neoprávneným zverejnením alebo zneužitím.  

Tovar možno dovážať na colné územie len cez colný priechod. Lietadlá a lode, ktoré prilietajú 

z letísk a priplavia z mimo colného územia únie, môžu pristávať a kotviť iba na colných 

letiskách a prístavoch. 

Zoznam colných priechodov 

 

Cestné colné priechody 1.Ubľa                   

 2.Vyšné Nemecké 

Železničné colné priechody 1.Čierna nad Tisou  

2.Maťovce 

Colné letiská 1. Letisko M.R Štefánika Bratislava 

2. Letisko Košice 

3. Letisko Poprad - Tatry 
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Obr. 1 Pohraničné priechodové stanice (www.zscargo.sk) 

 

Colným konaním sa rozumie konanie, ktorého účelom je rozhodnúť za akých podmienok sa 

tovar, ktorý sa dováža a vyváža alebo sa prepravuje cez územie Slovenskej republiky, či sa 

vôbec prepustí do navrhovaného colného režimu. Colné konanie sa začína podaním colného 

vyhlásenia a môže sa uskutočniť štandardným alebo zjednodušeným postupom. Pri 

zjednodušenom colnom konaní colný úrad povolí vylúčenie niektorých colných formalít. 

Účastníkmi colného konania sú deklarant a colný úrad. Deklarantom môže byť priamo fyzická 

alebo právnická osoba (priame zastúpenie) alebo na základe plnej moci poverený zástupca 

(nepriame zastúpenie) . Deklarant je povinný obstarať a predložiť colnému úradu doklady a 

informácie potrebné na zistenie skutočného stavu, uviesť pôvod tovaru, umožniť odber vzoriek 

a poskytnúť potrebnú súčinnosť. Colný úrad je oprávnený požiadať deklaranta o poskytnutie 

ďalších dokladov. Colné vyhlásenie sa môže podať:  

 písomne 

 elektronicky 

 ústne (colný orgán je informovaný deklarantom o budúcom colnom režime, 

respektíve konaní) 

 iným úkonom 
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Písomné colné vyhlásenie sa podáva na tlačive JCD - Jednotný colný doklad. Na jednom tlačive 

JCD sa deklaruje jedna položka tovaru. V prípade viacerých položiek tovaru musí deklarant 

vyhotoviť doplnkový jednotný colný doklad (dJCD), v ktorom sa môžu deklarovať tri 

podpoložky tovaru. 

Colné konanie sa môže uskutočniť:  

 v colnom priestore 

 mimo colného priestoru ak o to požiada deklarant z dôvodu hospodárnosti, 

naliehavosti  alebo vzdialenosti 

Colné konanie končí rozhodnutím colného úradu o pridelení colne schváleného režimu. V 

písomnom  rozhodnutí  colný orgán potvrdí colný režim do ktorého sa tovar prepúšťa uvedie aj 

sumu  colného dlhu. Colný dlh možno uhradiť v hotovosti (len na miestach na to určených), 

poštovým poukazom alebo bezhotovostným prevodom. Lehota na zaplatenie colného dlhu je 

10 kalendárnych dní. 

V lehote do troch rokov od ukončenia colného konania môže colný orgán vykonať následnú 

kontrolu. Výkon následnej kontroly oznámi colný orgán kontrolovanej osobe písomne. V 

oznámení uvedie miesto, dátum začatia následnej kontroly a predmet následnej kontroly. 

Kontrolovaná osoba je povinná:  

 poskytnúť všetky požadované doklady a informácie 

 umožniť vstup do prevádzkových priestorov 

 umožniť kontrolu predmetného tovaru 

O vykonaní následnej kontroly vyhotoví colný orgán protokol s výsledkami kontroly a 

prípadnými opatreniami. Vyhotovený protokol sa predloží na podpis kontrolovanej osobe.  
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1.3 Európska Únia – základné informácie  
 

Členské štáty Európskej únie   

Belgicko, Benelux, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, 

Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, 

Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko republika, Slovinsko, 

Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia (prebiehajú sa rokovania o vystúpení z EÚ) 

 

Cieľom Európskej únie bolo začať širšiu a hlbšiu diskusiu o budúcnosti Únie. menuje v článku 

I-8 nasledujúce symboly Európskej únie: 

Vlajka s kruhom dvanástich zlatých hviezd na modrom pozadí 

Hymna, ktorá vychádza z „Ódy na radosť“ z Deviatej symfónie Ludwiga van Beethovena 

Heslo „Zjednotení v rozmanitosti“ 

Deň Európy, 9. mája 

Mena euro (€) prevláda 

 

Európske heslo 

Európske heslo znie “Zjednotení v rozmanitosti”. V roku 2000 bolo vybraté súťažou medzi 

žiakmi z vtedajších pätnástich členských krajín. 

 

 

Deň Európy 

Deň Európy, 9.máj, pripomína “Schumanovu deklaráciu”, ktorá je považovaná za začiatok 

budovania Európskej únie. O určení Dňa Európy na 9. máj bolo rozhodnuté na schôdzke 

v Mailande v roku 1985. Od 1986 sa Deň Európy každoročne oslavuje vo všetkých členských 

krajinách. 

Deň Európy je príležitosťou pre aktivity a oslavy, ktoré približujú Európsku úniu občanom a 

vzájomne zbližujú národy Únie. 
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Obr. 2 Štáty Európskej Únie (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/EU28-

2013_European_Union_map.svg) 

 

 

1.4 Colné režimy 

 

Colný režim – je štruktúra, v ktorom sa práve nachádza tovar. Tento režim sa mení podľa 

colného vyhlásenia deklaranta. 

Delenie: 

1.) Dovozné režimy: 

 Voľný obeh  

 Colné uskladňovanie 

 Prepracovanie pod colným dohľadom 

 Dočasné použitie 

 Aktívny zušľachťovací styk 

 

2.) Vývozné režimy: 

 Vývoz 

 Pasívny zušľachťovací styk 

 

3.) Tranzitný režim 

 Tranzit  
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Colný režim – voľný obeh 

Tovar, ktorý nie je tovarom spoločenstva prepustením do voľného obehu získava colný štatút 

– tovar spoločenstva. 

 

Prepustenie tovaru zahŕňa: 

a) uplatnenie obchodno-politických opatrení 

b) splnenie formalít stanovených pre dovoz určitého tovaru  

c) vybratie všetkých dlžných platieb na základe právnych predpisov 

 

Režim voľný obeh sa zruší v momente, ak: 

A) Tovar je spätne vyvezený  

B) Tovar je zničený 

C) Je potrebné použiť tovar na iné účely a dlžné clo je zaplatené  

 

 

Colný režim – prepracovanie pod colným dohľadom 

Uplatňuje sa na tovar, ktorého spracovaním vznikajú výrobky na, ktoré sa uplatňujú nižšie sumy 

dovozných cieľ ako pri dovážanom tovare. 

 

Povolenie na prepracovanie sa udelí na žiadosť osoby a to iba: 

A) Osobe pôsobiacej v spoločenstve 

B) Ak dovážaný tovar môže byť identifikovaný v prepracovaných výrobkoch 

C) Ak tovaru po prepracovaní možno vrátiť jeho pôvodné vlastnosti alebo stav 

D) Ak nebudú nepriaznivo ovplyvnené zásadné záujmy výrobcov rovnakého tovaru 

v spoločenstve 

 

 

Colný režim – dočasné použitie  

Tento colný režim umožňuje, aby tovar, ktorý nie je tovarom spoločenstva a má byť spätne 

vyvezený v nezmenenom stave bol na colnom územné spoločenstva používaný s úplným alebo 

čiastočným oslobodením od dovozného cla a bez toho, aby bol predmetom obchodno-

politických opatrení. 
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Povolené operácie s tovaru: 

A) Prehliadka 

B) Údržba 

C) Oprava 

D) Opatrenia potrebné na zachovanie tovaru v súlade s technickými požiadavkami. 

 

Tovar môže byť prepustený do režimu dočasné použitie maximálne na 24 mesiacov, colný 

orgán však môže po dohode s dotknutou osobou daní lehotu skrátiť respektíve predlžiť. 

 

Colný režim – colné uskladnenie  

Tento režim umožňuje uskladňovať v colnom sklade: 

a.) Tovar, ktorý nie je tovarom spoločenstva a nepodlieha dovoznému clu ani obchodno-

politickým opatreniam, 

b.) Tovar spoločenstva pre ktorý zvláštne predpisy ustanovujú opatrenia obvykle používané 

pri vývoze takého tovaru, 

 

Colný sklad – je akékoľvek miesto schválené colným orgánom a nachádzajúce sa pod colným 

dohľadom, kde sa tovar uskladňuje za stanovených podmienok. 

 

Druhy colných skladov: 

1.) Verejný sklad – colný sklad, ktorý môže na uskladňovanie tovaru použiť akákoľvek 

osoba, 

2.) Súkromný sklad – colný sklad vyhradený na skladovanie tovaru skladovateľom, 

 

Skladovateľ – osoba, ktorej bolo udelené povolenie na prevádzkovanie colného skladu. 

Povolenie prevádzkovať colný sklad môže byť vydané iba osobe pôsobiacej v spoločenstve. 

 

Ukladateľ – je osoba viazaná colným vyhlásením, na základe ktorého bol tovar prepustený do 

režimu colné uskladnenie. 

 

Tovar prepustený do režimu Colné uskladnenie, sa zapisuje do skladovej evidencie hneď potom 

ako bol prepravený do colného skladu. Časové obdobie počas ktorého môže byť tovar 

ponechaný v colnom sklade nie je obmedzené. Vo výnimočných prípadoch môže colný orgán 

stanoviť lehotu, v ktorej je ukladateľ povinný prideliť tovaru nové colné schválenie určenie. 
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Dovážaný tovar možno podrobiť rôznym obvyklým manipuláciám na jeho zachovanie, 

zlepšenie vzhľadu alebo predajnej kvality – formy manipulácie musia byť vopred povolené 

colným orgánom. 

 

Colný režim – aktívny zušľachťovací styk 

Tento colný režim umožňuje aby na účel jednej alebo niekoľkých spracovateľských operácii na 

colnom území spoločenstva bol použitý: 

A) Tovar, ktorý nie je tovarom spoločenstva ale má byť spätne vyvezený z colného územia 

B) Tovar prepustený do voľného obehu s vrátením alebo odpustením dovozného cla 

 

Spracovateľské operácie: 

 prepracovanie tovaru 

 spracovanie tovaru 

 použitie tovaru 

 oprava tovaru 

 

Zušľachtené výrobky – sú všetky výrobky, ktoré sú výsledkom spracovateľských operácií. 

Colné orgány môžu povoliť aby zušľachtené výrobky boli získané z náhradného tovaru. 

 

Náhradný tovar  - je tovar spoločenstva, ktorý bol použitý pri výrobe zušľachtených výrobkov 

namiesto dovážaného tovaru. 

Colné orgány stanovia lehotu, v ktorej musia byť zušľachtené výrobky vyvezené alebo im musí 

byť pridelené iné colné schválené určenie. Pri stanovení tejto lehoty sa prihliada na časové 

obdobie potrebné na vykonanie spracovateľským operácii a na zabezpečenie odbytu 

zušľachtených výrobkov. 

 

Colný režim – vývoz 

Tento colný režim umožňuje aby tovar spoločenstva opustil jeho colné územie pričom stráca 

štatút spoločenstva.  

 

Vývozca – je osoba, v mene ktorej je vyhotovené vývozné vyhlásenie a zároveň je aj 

vlastníkom tovaru. 

Prepustenie do vývozu bude povolené za podmienky, že daný tovar opustí colné územie 

spoločenstva v rovnakom stave ako sa nachádza pri prijatí vývozného vyhlásenia.  
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Ak tovar prepustený na vývoz neopustí colné územie spoločenstva, vývozca o tom musí 

informovať colný úrad pre vývoz. 

 

Colný režim – pasívny zušľachťovací styk 

Tento colný režim umožňuje, aby bol tovar dočasne vyvezený z colného územia spoločenstva 

za účelom jeho podrobenia spracovateľským operáciám a aby tieto výrobky mohli byť potom 

prepustené do voľného obehu s úplným alebo čiastočným oslobodením od cla.  

 

Povolenie sa udelí na žiadosť osoby, ktorá zabezpečuje vykonanie spracovateľských operácii 

ale iba: 

A) osobám, ktoré pôsobia v spoločenstve 

B) vtedy, ak možno zistiť, že zušľachtené výrobky pochádzajú zo spracovania dočasne 

vyvezeného tovaru 

C) za predpokladu, že povolenie nepoškodí zásadné záujmy spracovateľov spoločenstva. 

 

Colné orgány stanovia lehotu v ktorej musia byť zušľachtené výrobky spätne dovezené na colné 

územie spoločenstva. Pri odôvodnenej žiadosti držiteľa môžu túto lehotu predlžiť. 

 

 

Colný režim – tranzit  

Delí sa na :  

1.) Spoločný tranzitný režim 

2.) Tranzit Spoločenstva 

a.) Vonkajší 

b.) Vnútorný 

Spoločný tranzitný režim – vykonáva sa na základe ustanovení Dohovoru o spoločnom 

tranzitnom režime.  

 

V tomto dohovore sú : 

 EHS – Európske hospodárske spoločenstvo 

 EZVO – Európske združenie voľného obchodu 

 Štáty, ktoré pristúpili k tomuto dohovoru 
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Výhody spoločného tranzitného režimu: 

A) Odstránenie národných tranzitov a národného zabezpečenia colného dlhu 

B) Menej administratívnych úkonov na hraniciach 

C) S jedným tranzitným colným vyhlásením možno dopraviť tovar do miesta určenia po 

takmer celej Európe 

D) Ľahko dostupné tlačivo JCD na rozdiel od karneru TIR  

E) Neobmedzená platnosť záručného dokladu 

F) Deklarantom môže byť aj dopravca 

 

Tranzit Spoločenstva: 

 Vonkajší – umožňuje prepravu tovaru medzi dvoma miestami nachádzajúcim sa na 

colnom území spoločenstva cez územie tretej krajiny bez zmeny jeho colného štatútu,  

 Vnútorný – umožňuje prepravu medzi dvoma miestami v rámci colného územia 

spoločenstva, 

 

Povolenie sa udeľuje iba osobám, ktoré: 

A) Pôsobia v spoločenstva 

B) Pravidelne využívajú tranzitné režimy spoločenstva 

C) Sa nedopustili závažných alebo opakovaných porušení colných alebo daňových 

predpisov 

Pri tranzitnom režime spoločenstva netreba poskytovať záruku na: 

1.) Leteckú prepravu 

2.) Prepravu tovaru po rieke Rýn  

3.) Na potrubnú prepravu 

4.) Na prepravu výkonov železničnými spoločnosťami členských štátov. 

 

Každé colné vyhlásenie uvádza len tovar, ktorý nie je naložený na jeden dopravný prostriedok.  

Za takýto dopravný prostriedok sa považuje: 

A) Cestný dopravný prostriedok s prívesom resp. návesom 

B) Súprava spojených železničných vozňov 

C) Plavidlá predstavujúce jednu reťaz 

D) Kontajnery naložené na jeden dopravný prostriedok 
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Preprava vo vonkajšom aj vnútornom tranzitnom režime spoločenstva sa môže uskutočniť na 

základe týchto podkladov: 

1.) JCD (jednotný colný doklad) 

2.) Karnet TIR (cestná nákladná doprava) 

3.) Karnet ATA 

4.) Rýnsky manifest 

5.) Formula 302 (preprava NATO) 

6.) Pošta  

 

 

 1.5 Tlačivá používané pri dovoze tovaru do EÚ 

 

Jednotný colný doklad (JCD) 

Jednotný colný doklad doplnkový (JCDd)   

Osvedčenie o pôvode na tlačive A  

Žiadosť o povolenie použiť zjednodušené postupy  

Žiadosť o vykonanie colného konania mimo colného priestoru 

Medzinárodný nákladný list v železničnej doprave - SMGS 
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2. PRAKTICKÁ ČASŤ  
 

Spoločnosť PREMAKO a. s. prevádzkuje v Maťovciach, ktoré sú vzdialené 1 km od mesta 

Veľké Kapušany a 2 km od hranice s Ukrajinou multimodálne medzinárodné logistické 

centrum (ďalej MLC) s vlastnou železničnou vlečkou pri železničnej stanici širokého rozchodu 

s kódom 56/168708. MLC má rozlohu viac ako 35 ha. Spoločnosť PREMAKO a. s. v súčasnej 

dobe realizuje so spoluinvestormi projekt dobudovania a rozšírenia MLC do logistického 

parku, ktorý bude poskytovať logistickú podporu firmám z Európskej únie a firmám zo štátov 

SNŠ a Číny pri dovoze a vývoze tovarov. Z dôvodu zachovania obchodného tajomstva sú údaje 

zasielateľskej firmy PREMAKO a. s. a všetkých ďalších zúčastnených firiem vymyslené alebo 

pozmenené. 

 

 

2.1 Technológia práce spoločnosti PREMAKO a. s.  

 

Technológia práce spoločnosti záleží od zložitosti konkrétneho obchodného prípadu  

a od požiadaviek prepravcu na zabezpečenie prepravy a poskytnutie požadovaných služieb.  

Spoločnosť PREMAKO a. s. zabezpečuje predovšetkým služby a činnosti spojené  

s dovozom tovarov železničnou dopravou  z tretích krajín do štátov EÚ  a zároveň zabezpečuje 

aj vývoz tovarov do tretích krajín. 

Dovoz  a vývoz tovarov spoločnosť PREMAKO a. s. zabezpečuje cez železničný pohraničný 

priechod  Maťovce/ Užhorod po rozchode 1520 mm (široký rozchod) a po rozchode 1435 mm 

(normálny rozchod).  

Spoločnosť PREMAKO a. s. má v Maťovciach zriadenú kanceláriu s  pracovníkmi v 

pracovnom zaradení: Vedúci pracoviska, colný deklarant, vedúci zmeny, žeriavnici a robotníci. 

Druhá kancelária je v Košiciach, kde sídli vedenie spoločnosti riaditeľ, manažment, personálne 

oddelenie. 

Technológiu práce pre každý obchodný prípad vypracuje management s riaditeľom na základe 

požiadaviek na obstaranie prepravy od prepravcu. Pri spracovaní technológie práce sa dbá na 

zabezpečenie vysokej kvality práce, efektívnosti a hospodárnosti poskytnutej služby. 

Spoločnosť PREMAKO a. s. zabezpečuje niektoré činnosti vlastnými prostriedkami 

prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí vykonávajú podaj vozňových zásielok, preberajú 

prepravné doklady od došlých vozňových zásielok, zabezpečujú výmenu colných faktúr, colné 

prejednanie zásielok a predkladajú colné dokumenty na potvrdenie na PCÚ Maťovce.  
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Zamestnanci železničnej spoločnosti ZSSK CARGO a. s. sledujú pohyb vozňových zásielok 

prostredníctvom informačného systému a informujú zákazníkov o príchode, odchode, 

prekládke a aktuálnej polohe sledovaných vozňových zásielok na území Slovenskej republiky. 

 

Pre realizáciu konkrétneho obchodného prípadu spoločnosti, zabezpečenie železničnej 

prepravy má spoločnosť PREMAKO a. s. uzavretú Zmluvu o podmienkach nákladnej prepravy 

so štátnym dopravcom ZSSK CARGO a. s.. Na základe tejto zmluvy železničný dopravca za 

odplatu vykonáva železničnú prepravu na území Slovenskej republiky. Okrem zabezpečenia 

samotnej prepravy na základe Prepravno-obstarávateľskej zmluvy poskytuje dopravca ZSSK 

CARGO v spolupráci so spoločnosťou PREMAKO a. s. nasledovné služby :  

 prekládka a prečerpanie tovarov z vozňov širokého rozchodu 

do vozňov normálneho rozchodu 

 vykládka, nakládka a skladovanie tovaru v colnom sklade  

 paketizácia a páskovanie tovaru na EUR paletách  

 balenie tovaru na EUR paletách zmršťovacou fóliou 

 sortovanie a uskladnenie hutných výrobkov na voľnom priestranstve 

 odber vzoriek  

 výmena podvozkov vozňov rozchodu 1520 mm  

 colné prejednanie a vystavenie JCD a dJCD 

 zisťovanie hmotnosti vozňovej zásielky  

 

 

Spoločnosť PREMAKO a. s. má uzavreté zmluvy aj s ostatnými spoločnosťami, poisťovňami 

a bankami, ktoré poskytujú  ďalšie doplnkové služby: 

 poistenie tovaru pri preprave tovarov s vysokou hodnotou  

 kontrola kvality tovaru nezávislou kontrolnou spoločnosťou na základe požiadavky 

zákazníka 

 kuriérska služba pre doručovanie dokumentácie alebo vzoriek tovaru 

 zásobovanie colnými tlačivami a nákladnými listami 

 sledovanie pohybu vozňových zásielok v zahraničí 

 zabezpečenie colného dlhu 
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2.2 Postup pri obstaraní prepravy tovaru z tretích krajín do prvého bodu územia 

spoločenstva 

 

Základom postupu dovozu tovaru z tretích krajín je uzatvorenie obchodnej zmluvy. Predajca 

a kupujúci uzatvoria medzi sebou kontrakt. Väčšinou to robia ich obchodný zástupcovia 

(manažéri). V kontrakte je spísaná celá dohoda medzi kupujúcim a predávajúcim, kde 

predávajúci sa zaväzuje že za dohodnutú cenu prepraví tovar kupujúcemu z výrobného závodu 

až k hranici spoločenstva (EÚ). Predávajúci vybaví v tretích krajinách nakládku ŠR vozňa a na 

základe dohodnutej dodacej podmienky INCOTERMS obstará prepravu k hraniciam EÚ, do 

PPS Maťovce. Ak je zásielka odoslaná z Ruska a prechádza Ukrajinou tak ako v nákladnom 

liste SMGS ako aj v kontrakte musia byť spísaný platcovia jednotlivých železničných úsekov. 

Kým zásielka neprekročí hranicu EÚ, zodpovednosť a všetky náklady súvisiace s prepravou 

nesie predávajúci.  

Sú obchodné prípady v ktorých počas prepravy od odosielateľa až po hranice spoločenstva sa 

vystrieda viac majiteľov. Colný deklarant pri prejednávaní tovaru musí preukázať 

zamestnancovi colného úradu následnosť faktúr, od prvého predávajúceho až ku kupujúcemu. 

Každá faktúra musí obsahovať následnosť tak, že prvý predáva druhému, druhý tretiemu atď., 

a na každej faktúre musí byť cena navýšená. V takýchto prípadoch, keď sa vymení viac 

majiteľov počas prepravy a nesúhlasí príjemca na nákladnom liste s novým príjemcom pri 

vstupe zásielky na územie EÚ, sa podáva na železnici zmena prepravnej zmluvy (Príloha č.1.). 

Túto žiadosť väčšinou podáva špedičná firma s ktorým má kupujúci zmluvu. Odosielateľ 

vypíše nákladný list SMGS s ktorým zásielka príde k hraniciam EÚ. V prílohe nákladného listu 

SMGS odosielateľ pošle všetky potrebné dokumenty, ktoré sprevádzajú zásielku napr. faktúra, 

certifikát o pôvode, baliaci list. 

 

 

2.2.1  Postup prepravy na hranici EÚ 

 

Po príchode vlaku na hranicu ako prví kontrolujú vozne príslušníci ozbrojených síl Ukrajiny 

a príslušníci pohraničnej polície SR. Robia prvotnú a vonkajšiu obhliadku vozňov. 

Podrobnejšiu a úplnú kontrolu robia príslušníci pohraničného colného úradu. Majú k tomu 

skener, ktorý je umiestnený ako prvý bod pred vstupom vlaku do stanice (Obr. 3). Skener 

funguje na princípe röntgenu, čiže presvieti celý vozeň. Zamestnanec colného úradu sedí za 

monitormi skenera a sleduje priebeh skenovania (Obr. 4).  
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Obr. 3 Skener na hraničnom priechode Užhorod – Maťovce. (www.cas.sk/clanok/143096/) 

 

 

Obr. 4 Zamestnanec colného úradu sedí za monitormi skenera a sleduje priebeh skenovania. 

(https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/5021203/) 

 

Ak skener niečo ukáže alebo colníkovi sa niečo nepozdáva nariadi dôkladnú fyzickú kontrolu 

vozňa. Keď vozeň dorazí do pohraničnej prekládkovej stanice PPS Maťovce príslušníci colného 

úradu vykonajú fyzickú kontrolu každého vozňa vrátane rušňa (Obr. 5). Počas tejto kontroly je 

vypnuté vysoké napätie nad koľajou. Tieto kontrolné úkony sa robia na základe Schengenskej 

dohody.  
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Obr. 5 Zamestnanec colného úradu vykonáva fyzickú kontrolu vozňa 

(https://zpravy.idnes.cz/) 

 

Ďalším krokom je prevzatie vozňov ktoré robia vozňový majstri ÚZ a ŽSR. Počas ich vonkajšej 

práce súbežne s nimi agenti UZ a ŽSR, po prevzatí nákladných listov SMGS s prílohami od 

rušňovodiča UZ vybavujú administratívne práce. Za nimi nasledujú colní deklaranti ktorí 

podávajú zásielky na colné prejednanie a poslední sú príslušníci colného úradu. Tento priebeh 

trvá cca. 2 hodín a v priebehu dňa takto vybavia približne 12 vlakov. Z toho väčšina ide do 

Hanisky pri Košiciach (pre USS)  po širokorozchodnej trati ŠRT, do EVO Vojany a Maťoviec. 

Ucelené vlaky, ktoré sú určené pre USS a EVO Vojany idú ďalej z Maťoviec po ŠRT do stanice 

určenia. Vozne, ktoré sú určené firmám pôsobiacich v Maťovciach napr. PREMAKO a. s. , 

zamestnanci ŽSR vozne pristavujú na ich vlečky. Po pristavení vozňa na vlečku zamestnanec 

ZSSK CARGO odovzdá vozne zamestnancovi PREMAKA a. s. na základe odovzdávkového 

listu (Obr. 6). Odovzdávkový list vypisuje zamestnanec ZSSK CARGO. V stanici je 

k dispozícií aj koľajová váha, v prípade ak zákazník žiada váženie vozňa (tento úkon je 

spoplatnený podľa tarify TR1 ZSSK CARGO), vykonáva sa to ešte pred pristavením vozňov 

na vlečku. 
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Obr. 6 Odovzdávkový list (www.zscargo.sk) 

 

 

2.3 Priamy preklad antracitu z vozňa ŠR do vozňa NR s preclievaním a podaním VNL 

na Slovensko 

 

Firma OC JOLA je spoločnosť sídliaca v Košiciach, ktorá sa zaoberá dovozom rôznych typov 

uhlia. Konateľ firmy OC JOLA navštívi riaditeľa spoločnosti PREMAKO a. s., ktorá má 

pobočku v Košiciach za účelom dohodnutia prekládky antracitu. Manažment v Košiciach 

vypracuje pre spoločnosť OC JOLA cenovú ponuku (Príloha č.2), ktorá obsahuje dovozné za 

trať Maťovce št. hr. – Maťovce, prepravné za trať Maťovce – Podbrezová, priamy preklad 

tovaru, colné prejednanie tovaru, podaj zásielky. Ak firme cenová ponuka vyhovuje, uzatvorí 

zmluvu o prekládke so spoločnosťou PREMAKO a. s..  

 

Manažment v Košiciach informuje zamestnancov sídliacich v Maťovciach so zmluvou, ktorú 

uzatvorili so spoločnosťou OC JOLA. Keď sa v Ukrajine naloží antracit do vozňov ŠR, firma 

OC JOLA informuje PREMAKO a. s. o nakládke vozňov, číslami vozňov a hmotnosťami 

zásielok.  Zamestnanci v Maťovciach na základe tohto avíza objednajú prázdne vozne NR typu 

Eas (Obr. 7), formou objednávky prepravy (Príloha č.3). Vozne sa objednávajú minimálne 48 

hodín pred uskutočnením prekládky.  
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Obr. 7 Vozeň typu Eas normálneho rozchodu (www.zscargo.sk) 

 

Ak dorazí vozeň ŠR do Maťoviec, železničná spoločnosť CARGO avizuje zamestnancov 

PREMAKA a. s. o príchode vozňov s antracitom, a dohodnú sa na ktorú koľaj má CARGO 

pristaviť vozne. Po pristavení vozňov normálneho rozchodu (NR) a širokého rozchodu (ŠR) na 

oboch koľajach, skladník prepravy ZSSK CARGA a skladník PREMAKA a. s. sa dohodnú 

o postupe prekládky, ktorá vždy závisí od počtu ŠR vozňov ktoré sú k dispozícií na nakládku. 

Priami preklad sa uskutoční portálovým žeriavom a s drapákom (Obr. 8).  

 

 

Obr. 8 Priamy preklad antracitu s drapákom (http://www.premako.sk) 
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Po prevzatí vozňov ŠR zamestnanci špedičného obvodu informujú colného deklaranta 

PREMAKA a. s., že nákladný list SMGS (Príloha č.4) s prílohami má k dispozícií. Colný 

deklarant obratom vyzdvihne nákladný list a na základe požiadavky OC JOLA vypíše JCD – 

jednotný colný doklad (Príloha č.5a) a následne pôjde na colný úrad zásielku colne vybaviť. 

Súčasťou colného vyhlásenia je výmer platieb (Príloha č.5b), ktoré obsahuje: údaje deklaranta, 

deklarovaný tovar, suma platieb, celkový výmer platieb, číslo účtu a variabilný symbol na ktorý 

sa má čiastka uhradiť. Tento výmer je súčasťou každého colného vyhlásenia. Po prejednaní 

zásielky tovar nadobudol štatút spoločenstva. Na tento druh tovaru, ktorý dovážal firma OC 

JOLA bol oslobodený od spotrebnej dane. Na základe údajov od skladníka a pokynov firmy 

OC JOLA colný deklarant vypíše VNL – vnútroštátny nákladný list (Príloha č.6) a vyhotoví 

výkaz vozňov (Príloha č.7). Po prekládke sa uskutoční nový podaj a zásielka sa podá na 

prepravu na špedičnom obvode v Maťovciach.  

Na záver zamestnanec PREMAKA a. s. informuje spoločnosť OC JOLA formou avíza (Príloha 

č.8) o prekládke tovaru s číslami a hmotnosťami NR vozňov. Spoločnosť OC JOLA na základe 

tohto avíza oboznámi svojho zákazníka v Podbrezovej o odoslaní antracitu z Maťoviec.  

 

 

2.4 Priamy preklad zvitkov z vozňa ŠR do vozňa NR bez preclievania a podaním NL 

CIM do Českej republiky.  

 

Firma STEMCOR AG je spoločnosť sídliaca v meste Zug vo Švajčiarsku, ktorá sa zaoberá 

dovozom hutných materiálov. Spoločnosť má obchodné zastúpenie v Košiciach pod názvom 

STEMCOR HOLDING LIMITED. Obchodný zástupca firmy STEMCOR AG navštívi 

riaditeľa spoločnosti PREMAKO a. s. za účelom dohodnutia prekládky zvitkov. Manažment 

v Košiciach vypracuje pre spoločnosť STEMCOR AG cenovú ponuku (Príloha č.2), ktorá 

obsahuje dovozné za trať Maťovce št. hr. – Maťovce, prepravné za trať Maťovce – Karviná, 

priamy preklad tovaru, podaj zásielky. Ak firme cenová ponuka vyhovuje, uzatvorí 

zasielateľskú zmluvu so spoločnosťou PREMAKO a. s..  

 

Manažment v Košiciach informuje kolegov v Maťovciach o zmluve, ktorú uzatvorili so 

spoločnosťou STEMCOR AG so všetkými náležitosťami ktoré si zákazník želá. Keď sa 

v Magnitogorsku naložia zvitky do vozňov ŠR, firma STEMCOR informuje PREMAKO a. s. 

o nakládke vozňov, číslami vozňov a hmotnosťami zásielok.   
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Zamestnanci v Maťovciach na základe tohto avíza objednajú prázdne vozne NR typu RILSS 

(Obr. 9), formou objednávky prepravy (Príloha č.1.). Vozne sa objednávajú minimálne 48 hodín 

pred uskutočnením prekládky. Nakoľko sú vozne typu RILSS na Slovensku v menšom počte, 

ich objednávanie sa vykonáva zväčša 4 – 5 dní pred nakládkou.  

 

 

Obr. 9 Vozeň typu Rils normálneho rozchodu (www.zscargo.sk) 

 

Pred dovozom hutného materiálu z tretích krajín je potrebné, aby dovážajúca firma si vyžiadala 

na Ministerstve hospodárstva SR dovoznú licenciu. (Príloha č.9)  Tento certifikát je potrebný 

k prepustení tovaru do voľného obehu a je to nariadenie európskeho parlamentu a rady EÚ č. 

2015/478. Táto licencia sa vydáva na určitú hmotnosť, ktorú príslušník colného úradu odpisuje 

na zadnej strane licencie. Po vyčerpaní licencie je potrebné, aby dovážajúca spoločnosť vrátila 

licenciu na ministerstvo hospodárstva SR. Dovoznú licenciu môže spoločnosť žiadať viac krát 

do roka. 

 

Ak dorazia vozne ŠR do Maťoviec, železničná spoločnosť CARGO avizuje zamestnancov 

PREMAKA a. s. o príchode vozňov so zvitkami, a dohodnú sa na ktorú koľaj má CARGO 

pristaviť vozne. Po pristavení vozňov NR a ŠR na oboch koľajach, skladník prepravy ZSSK 

CARGA a skladník PREMAKA a. s. sa dohodnú o postupe prekládky, ktorá vždy závisí od 

počtu ŠR vozňov, ktoré sú k dispozícií na nakládku. Priamy preklad sa uskutoční portálovým 

žeriavom a s „C“ hákom (Obr. 10).  
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Obr. 10 Priamy preklad zvitkov pomocou C háku. (http://www.premako.sk) 

 

Po prevzatí vozňov ŠR zamestnanci špedičného obvodu informujú colného deklaranta 

PREMAKA a. s. že nákladný list SMGS (Príloha č.10) s prílohami má k dispozícií. Colný 

deklarant obratom vyzdvihne nákladný list a oboznámi colný úrad ako aj špedičný obvod, že 

zásielka nebude colne prejednaná a pokračuje ďalej v režime tranzitu do ČR.  Na základe 

údajov od skladníka a pokynov firmy STEMCOR colný deklarant vypíše CIM – medzinárodný 

nákladný list (Príloha č.11) a vyhotoví výkaz vozňov (Príloha č.12). V stĺpci č.51 CIM sa 

uvedie miesto vyclenia tovaru (Karviná). Po prekládke sa uskutoční nový podaj a zásielka sa 

podá na prepravu na špedičnom obvode v Maťovciach. Na základe príkazu colného deklaranta 

PREMAKA a. s. špedičný obvod odošle nákladné listy na colný úrad, kde sa do nákladného 

listu CIM opečiatkuje tranzit. (Vid. Prílohu č.11).  

 

Preprava tovaru v režime tranzit Spoločenstva po železnici, ktorá sa vykonáva s použitím NL 

CIM sa považuje za prepravu v zjednodušenom postupe v rámci colného územia Spoločenstva, 

pokiaľ Výbor pre Colný Kódex neurčí inak.  

Na prepravu tovaru v režime tranzit po železnici v Spoločenstve na podklade NL CIM nie je 

potrebné povolenie na používanie zjednodušeného postupu, pokiaľ Výbor pre Colný Kódex 

neurčí inak.  

 

Železničná spoločnosť, ktorá prijala na prepravu tovar na podklade NL CIM pre režim tranzit 

Spoločenstva, sa stáva pre túto prepravnú operáciu hlavným zodpovedným. 
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Na záver zamestnanec PREMAKA a. s. informuje spoločnosť STEMCOR formou avíza 

o prekládke tovaru s číslami a hmotnosťami NR vozňov. Spoločnosť STEMCOR na základe 

tohto avíza oboznámi svojho zákazníka KOVONA KARVINA a. s. o odoslaní zvitkov 

z Maťoviec.  

 

 

 

2.5 Kombinovaná prekládka plechov a ich odoslanie s nákladným listom CMR. Tovar 

bol v režime dočasné uskladnenie a neskôr bol prepustený do voľného obehu.  

 

Firma BE Group Slovakia s. r. o. so sídlom v Michalovciach je spoločnosť, ktorá sa zaoberá 

dovozom a následnou distribúciou hutných materiálov. Zástupca firmy BE GROUP navštívi 

riaditeľa spoločnosti PREMAKO a. s., za účelom dohodnutia prekládky plechov – tabúľ 

a zvitkov. Manažment v Košiciach vypracuje pre spoločnosť BE GROUP cenovú ponuku 

(Príloha č.2), ktorá obsahuje dovozné za trať Maťovce št. hr. – Maťovce, vykládka tovaru na 

sklad, nakládka tovaru zo skladu, colné prejednanie tovaru, skladné. Vypracuje sa cenová 

ponuka na cestnú prepravu z Maťoviec do Czeladź (Poľsko). Ak firme cenová ponuka 

vyhovuje, uzatvorí sa zmluva o prekládke so spoločnosťou PREMAKO a. s..  

 

Manažment v Košiciach informuje vedenie v Maťovciach o zmluve, ktorú uzatvorili so 

spoločnosťou BE GROUP. Keď sa v Ukrajine naložia plechy do vozňov ŠR, firma BE GROUP 

informuje PREMAKO a. s. o nakládke vozňov, s číslami vozňov a hmotnosťou zásielok.  

Zamestnanci v Maťovciach na základe tohto avíza vedia, že zásielka sa má vyložiť na sklad. 

Informujú o tom aj spoločnosť ZSSK CARGO.  

 

Ak dorazí vozeň ŠR do Maťoviec (Príloha č.13), železničná spoločnosť CARGO avizuje 

zamestnancov PREMAKA a. s. o príchode vozňov s plechmi, a dohodnú sa na ktorú koľaj má 

CARGO pristaviť vozne. Po pristavení vozňov ŠR, skladník prepravy ZSSK CARGA 

a skladník PREMAKA a. s. sa dohodnú o postupe vykládky. Vykládka sa uskutoční portálovým 

žeriavom a s magnetom na tabule (Obr. 11) a s „C“ hákom na zvitky (Vid. Obr. 10). 
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Obr. 11 Vykládka tabúľ pomocou magnetu na tabule (http://www.premako.sk) 

 

Colný deklarant spoločnosti PREMAKO a. s. colne prejedná všetky dobehnuté vozne s plechmi 

ktoré boli vyložené na sklad. V súlade s ustanovením čl. 149 Colného kódexu, musí byť dočasne 

uskladnený tovar (ďalej len DUT), ktorý nie je tovarom Únie, prepustený do colného režimu 

alebo spätne vyvezený do 90 dní. Ak sa pri tovare dočasne uskladnenom v sklade colného úradu 

nevykonali v uvedenej lehote úkony potrebné na jeho prepustenie do colného režimu alebo 

nebol spätne vyvezený, môže colný úrad v súlade s ustanovením § 64 ods. 1 písm. c) Colného 

zákona tovar alebo vec zaistiť. Deklarant je povinný viesť evidenciu DUT písomnou formou 

2x (Príloha č.14), pričom z tej ostáva jedna kópia colnému úradu. Robia sa aj tabuľky 

elektronickou formou. Colné prejednanie tovaru do voľného obehu z DUT sa vykonával podľa 

pokynov obchodného partnera, vždy v tej lehote ako to zákon predpísal. Pri prepustení tovaru 

do voľného obehu tak isto je podmienkou dovozná licencia od ministerstva hospodárstva SR 

ako v prípade zvitkov. Spoločnosť PREMAKO a. s. ručí za colné dlhy vlastnou celkovou 

zárukou. Obchodní partneri museli uhradiť colný dlh do 10 dní na účet štátnej pokladnici. 

Hlavný zodpovedný za colný dlh je vždy deklarant.  

 

Nakládka tovaru sa uskutočňovala vždy na základe pokynov obchodného partnera. Obchodný 

partner písomnou formou avizoval príchod jazdnej súpravy a údaje o plechov, ktoré sa majú 

nakladať. Číslo ŠR vozňa, akosť, kvalita a miera plechov, hrúbka a váha (Príloha č.15). 

Avizovaný čas príchodu jazdnej súpravy na základe týchto údajov, zamestnanci PREMAKA a. 

s. vedeli, čo a kedy majú nakladať jazdnú súpravu.  
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Deklarant odpisoval tieto vozidlá v skladovej karte dočasného uskladnenia (Vid. Prílohu č.13) 

a zároveň pripravil nákladný list CMR a výdajku (Príloha č.16). Po nakládke a odchode 

kamióna spoločnosť PREMAKO a. s. avizovala obchodnému partnerovi priebeh nakládky. Boli 

obchodné prípady, kedy jazdné súpravy nezabezpečoval obchodný partner ale na ich žiadosť to 

vykonávala spoločnosť PREMAKO a. s.. 

 

 

2.6  Návrat vozňov SŘ na Ukrajinu  

 

Po skončení prekládky a vykládky tovaru z vozňa ŠR, zamestnanec PREMAKA a. s. vypisuje 

návratový list (Obr. 12) a vráti vozne zamestnancovi ZSSK CARGO. Keď všetky firmy 

v Maťovciach ukončili prekládku, skladník prepravy dáva pokyn posunovačom ŽSR na to, aby 

pozbierali všetky prázdne vozne a urobili z nich prázdny ucelený vlak ku vráteniu vozňov na 

Ukrajinu. Postup práce pri vrátení vozňov na Ukrajinu je podobný ako pri vstupe (vozňoví 

majstri, agenti, colní deklaranti, colníci), nakoľko sú vozne prázdne, tento proces netrvá tak 

dlho. Iný prípad je, keď sa robí vývoz a vo vozňoch sa nachádza zásielka, v takých prípadoch 

prevzatie zásielky trvá dlhšie. Ukrajinský rušeň ťahá vlak len do stanice Maťovce (kde 

v budove stanice sa nachádza aj PCÚ) a obratom vezie späť prázdne vozne, všetky ostatné 

úkony s vozňami zabezpečujú rušne ZSSK CARGO. Od prvej hodiny odkedy je zásielka 

prevzatá až po tu hodinu kým je vagón po prekládke prevzatý späť agentmi UZ, zahraničné 

železnice účtujú CARGU za pobyt vozňa 2,60 EUR za hodinu. CARGO účtuje tento poplatok 

aj PREMAKU a. s. od tej doby, ako bol odovzdaný vozeň na základe odovzdávkového listu 

(OL) na vlečku po dobu kým bol vrátený na základe návratového listu (NL) (Obr. 12). Vozne, 

ktoré poskytol súkromný prepravca sú oslobodené od poplatkov za pobyt vozňov (Obr. 13). 

Najčastejšie charakteristické znaky týchto vozňov sú: zelená farba a číslo vozňa začínajúcou 

číslicou 5.,pričom sa v každom prípade musí uviesť v nákladnom liste  SMGS, že vozeň patrí 

súkromnému prepravcovi.  
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Obr. 12 Návratový list (www.zscargo.sk) 

 

 

 

Obr. 13 Širokorozchodný vysokostenný štvorosový vozeň súkromného prepravcu 

(http://scaletrainsclub.com) 
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ZÁVER 
 

V úvode tejto práce som si dal za úlohu vysvetliť priebeh dovozu tovaru do Európskej únie, 

ktorý ma zaujal počas návštevy otca vo firme so zameraním sa na poskytovanie zasielateľských  

služieb v pohraničnej priechodovej stanici Maťovce.  

 

Za veľmi dôležité považujem to, že som mohol porovnať svoje vedomosti a poznatky získané 

počas vyučovania odborných predmetov a že som získal veľa praktických poznatkov o 

skutočnej práci zasielateľskej spoločnosti. Tieto poznatky budem môcť použiť pri ďalšom 

štúdiu, pri príprave na maturitné skúšky a tiež v mojom budúcom zamestnaní. 

 

Verím, že okrem osobného prínosu môže byť táto práca prínosom aj pre ostatných študentov,  

ktorých priebeh dovozu tovarov do Európskej únie zaujíma a v tejto práci si môžu nájsť 

praktické ukážky z reálneho sveta zasielateľstva a logistiky. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV 

 

Učebné texty z predmetu Základy z colníctva  

Učebné texty z predmetu Preprava a zasielateľstvo  

Zákon č. 199/2004 Z. z. - Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Nariadenie komisie EHS č.2454/93 

Poznámky a pripomienky zamestnancov firmy PREMAKO a. s. 

 

INTERNETOVÉ ZDROJE 

 

Finančná správa Slovenskej Republiky, Copyright © 2013 Finančné riaditeľstvo SR 

Prevádzku stránky www.financnasprava.sk a správu jej obsahu zabezpečuje Finančné 

riaditeľstvo SR 

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/dovoz  

https://ekrcis.financnasprava.sk/isstinet/TARICSK/Nomenclature_B.aspx 

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/nomenklatura 

 

http://www.premako.sk/sk/o-nas 

http://www.premako.sk/sk/fotogaleria 

 

https://www.zscargo.sk/sluzby/nakladna-zeleznicna-preprava/predpisy 

https://www.zscargo.sk/sluzby/nakladna-zeleznicna-preprava/tarify 

https://www.zscargo.sk/sluzby/nakladna-zeleznicna-preprava/katalog-nakladnych-

voznov 

https://www.zscargo.sk/sluzby/nakladna-zeleznicna-preprava/tlaciva-na-stiahnutie 

https://www.zscargo.sk/sluzby/nakladna-zeleznicna-preprava/nhm-harmonizovana-

nomenklatura-tovaru 
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http://www.premako.sk/sk/o-nas
http://www.premako.sk/sk/fotogaleria
https://www.zscargo.sk/sluzby/nakladna-zeleznicna-preprava/predpisy
https://www.zscargo.sk/sluzby/nakladna-zeleznicna-preprava/tarify
https://www.zscargo.sk/sluzby/nakladna-zeleznicna-preprava/katalog-nakladnych-voznov
https://www.zscargo.sk/sluzby/nakladna-zeleznicna-preprava/katalog-nakladnych-voznov
https://www.zscargo.sk/sluzby/nakladna-zeleznicna-preprava/tlaciva-na-stiahnutie
https://www.zscargo.sk/sluzby/nakladna-zeleznicna-preprava/nhm-harmonizovana-nomenklatura-tovaru
https://www.zscargo.sk/sluzby/nakladna-zeleznicna-preprava/nhm-harmonizovana-nomenklatura-tovaru
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