
Pracovný program CKÚ
Stav projektovStav projektov

3.11.2022
Bratislava

Pracovný program CKÚ
Stav projektovStav projektov



Východiská

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013 bol stanovený 
Colný kódex Únie (CKÚ) 

Účel: 
• prechod na prostredie bez dokladov v papierovej forme a výmena informácií • prechod na prostredie bez dokladov v papierovej forme a výmena informácií 

prostredníctvom IS  
• uplatňuje sa od mája 2016

cieľom splniť požiadavky CKÚ vypracovala komisia strategické plánovacie dokumenty 

1. Viacročný strategický plán pre colníctvo  (MASP-C)

2. Pracovný program CKÚ (WP CKÚ)  

Plné uplatňovanie CKÚ závisí od dostupnosti niekoľkých IS v Komisií a v členských štátoch

z 9. októbra 2013 bol stanovený 

v papierovej forme a výmena informácií v papierovej forme a výmena informácií 

komisia strategické plánovacie dokumenty 

C)

uplatňovanie CKÚ závisí od dostupnosti niekoľkých IS v Komisií a v členských štátoch



Pracovný program CKÚ (UCC Work 

Ciele:

• harmonizovaná výmena informácií na základe medzinárodne akceptovaných dátových modelov a 
formátov správ,

• prepracovanie colných postupov a s nimi súvisiacich postupov
a jednotné uplatňovanie a znížiť náklady na dodržiavanie colnýcha jednotné uplatňovanie a znížiť náklady na dodržiavanie colných

• ponúknutie širokého rozsahu elektronických colných služieb
colnom území Únie, čím sa im umožní interakcia s colnými orgánmi

Obsah:
• stanovil podrobný plán pre vývoj a zavedenie elektronických

uplatňovanie kódexu, modernizáciu colných procesov
• definované elektronické systémy, súvisiaci právny základ, hlavné

začiatku fungovania.

Tieto systémy budú postupne nasadzované so zreteľom na ich očakávaný vplyv z hľadiska 
priorít vymedzených v kódexe. 

(UCC Work Programme) 

harmonizovaná výmena informácií na základe medzinárodne akceptovaných dátových modelov a 

postupov s cieľom zvýšiť ich účinnosť, efektívnosť
colných predpisov,colných predpisov,

služieb hospodárskym subjektom na celom
orgánmi ktoréhokoľvek členského štátu

elektronických systémov s cieľom zaistiť riadne

hlavné míľniky a predpokladané dátumy

systémy budú postupne nasadzované so zreteľom na ich očakávaný vplyv z hľadiska 



2017 2018
Systém registrovaných vývozcov podľa CKÚ (REX) x

Záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru podľa CKÚ (ZINZ) x x x

Rozhodnutia colných orgánov podľa CKÚ (CD) x

Jednotné riadenie používateľov a digitálny podpis podľa CKÚ (UUMDS) x

Harmonogram WP CKÚ (17 IS)

Systém schválených hospodárskych subjektov podľa CKÚ (AEO) x x

Registrácia a identifikácia hospodárskych subjektov podľa CKÚ (EORI2) x

Dohľad 3 podľa CKÚ (SURV3) x

Dôkaz o statuse Únie podľa CKÚ (POUS)

Modernizácia nového počítačového tranzitného systému podľa CKÚ (NCTS)

Automatizovaný systém vývozu podľa CKÚ (AES)

Informačné hárky pre osobitné colné režimy podľa CKÚ (INF)

Osobitné colné režimy pdľa CKÚ (SP) x x x

Oznámenie o príchode, o predložení tovaru a dočasné uskladnenie podľa CKÚ (NA,PN, TS) x x x

Vnútroštátne systémy dovozu podľa CKÚ (NIS) x x x

Centralizované colné konanie pri dovoze podľa CKÚ (CCK)

Riadenie záruk podľa CKÚ (GUM)

Modernizácia kontroly pri dovoze podľa CKÚ (ICS2)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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Projekty k 1.12.2023 – ciele a dopady

ICS2 R2 (1.3.2023 - všetok tovar v leteckej doprave a proces prezentácie
• zabezpečiť realizačné naplnenie legislatívnych povinností pri

spracovanie informácií o zásielkach vstupujúcich na územie EÚ
• Povinnosť podania predbežného colného vyhlásenia o vstupe pre leteckú prepravu 

NCTS F5 (1.12.2023)NCTS F5 (1.12.2023)
• zosúladiť existujúci transeurópsky systém NCTS s novým CKÚ
• povinnosť podávania CV v novej štruktúre  

AES (1.12.2023)
• implementovať požiadavky CKÚ týkajúce sa vývozu a výstupu 
• povinnosť podávania CV v novej štruktúre 

CD (1.6.2023 )
• harmonizácia postupov týkajúcich sa spracovania a vydávania povolení
• povinnosť podávať žiadosti o povolenia cez EUTP

NIS (eDovoz) + CCK (1.12.2023)
• súlad s novými legislatívnymi požiadavkami CKÚ, DNCKÚ, VNCKÚ  
• centralizované colné konanie pre štandardné postupy – čiastočné využitie čl. 179 UCC 

ciele a dopady

leteckých zásielok)
podávaní predbežných colných vyhlásení o vstupe, na

EÚ colnými orgánmi vopred
vyhlásenia o vstupe pre leteckú prepravu 

spracovania a vydávania povolení

VNCKÚ  - Povinnosť podávania CV v novej štruktúre 
čiastočné využitie čl. 179 UCC 



Projekty k 1.12.2023 – externá doména

Začiatok
Str 30.11.22

1 január 1 marec 1 máj

NCTS - Podpora pre tvorcov SW
Po 16.1.23 – Št 30.11.23

NCTS - testovacie okno pre deklarantov
Št 1.6.23 – Št 30.11.23

AES - Podpora pre tvorcov SW
Str 1.2.23 – Št 30.11.23

eDovoz CCK - Podpora pre tvorcov SW
Str 1.3.23 – Št 30.11.23

AES - testovacie okno pre deklarantov
Št 1.6.23 – Št 30.11.23

NCTS F5
špecifikácie

15.12.22

AES
Špecifikácie

20.1.23

eDovoz CCK 
špecifikácií

5.2.23

externá doména

Koniec
Št 30.11.23

1 júl 1 september 1 november

testovacie okno pre deklarantov
Št 30.11.23

testovacie okno pre deklarantov
Št 30.11.23

eDovoz CCK - testovacie 
okno pre deklarantov
Po 2.10.23 – Št 30.11.23



Úlohy FS a hospodárskych subjektov

 Dostatočný časový priestor na zvládnutie prechodného obdobia

 Modernizácia dotknutých IS FS Modernizácia dotknutých IS FS

 Úprava IS HO

Úlohy FS a hospodárskych subjektov

Dostatočný časový priestor na zvládnutie prechodného obdobia



Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť


