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1 Úvod
Centrálny elektronický priečinok - IS CEP je informačný systém zameraný na efektívne
zníženie administratívnej záťaže pre medzinárodný obchod a súvisiace procesy. IS
CEP umožňuje všetkým stranám zapojeným v medzinárodnom obchode a preprave
podať a vybaviť štandardizované informácie a dokumenty v jedinom vstupnom bode,
a splniť tak všetky požiadavky súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom.
Systém bol vytváraný v súlade s požiadavkami Európskej únie pod záštitou
Ministerstva financií a financovaný z Operačného programu Informatizácia spoločnosti
(OPIS).
Hlavným cieľom IS CEP je vytvoriť elektronický centralizovaný bod pre zjednodušenie
administratívnych procesov medzi obchodnou komunitou a orgánmi štátnej správy. IS
CEP poskytuje informačnú základňu pre zrealizovanie zahraničného obchodu.
Základnou súčasťou IS CEP je elektronický proces podania colného vyhlásenia so
všetkými prílohami a jeho následným spracovaním štátnym orgánom spolu s
vystavením platobných výmerov a príslušných licencií potrebných k zrealizovaniu
zahraničného obchodu.
Na základe požiadaviek Európskej únie a súvisiacich právnych predpisov EÚ by mali
takýto spôsob fungovania colnej správy zaviesť všetky členské štáty EÚ najneskôr do
roku 2013, čo prinesie značné úspory času a financií pre všetkých účastníkov colných
konaní.
Prejdite prosím na kapitolu Pravidlá práce s portálom IS CEP.
Viac informácii o projekte CEP nájdete v kapitole O projekte CEP alebo na webovej
stránke http://www.cep.financnasprava.sk/.

1.1 O projekte CEP
Projekt Centrálneho elektronického priečinka (CEP) je slovenskou realizáciou
medzinárodného konceptu „Single Window“ (jednotné miesto pre agendy
zahraničného obchodu), ktorý má umožniť všetkým stranám zapojeným v
medzinárodnom obchode a preprave podať a vybaviť štandardizované informácie a
dokumenty v jedinom vstupnom bode, a splniť tak všetky požiadavky súvisiace s
dovozom, vývozom a tranzitom. Základným nástrojom na dosiahnutie tohto stavu je
vybudovanie plne integrovaného informačného systému CEP.

Úvod
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1.2 Ciele projektu CEP
Cieľom projektu je vytvoriť informačný systém CEP na uskutočnenie elektronizácie
služieb v medzinárodnom obchode a jeho integrácia v rámci relevantných
informačných systémov pri výmene informácií. Tento všeobecný zámer je realizovaný
sústavou špecifických cieľov projektu elektronizovať a automatizovať procesy
medzinárodného obchodu, vytvoriť plne integrované informačné prostredie na podporu
medzinárodného obchodu v kontexte národných a medzinárodných iniciatív a pre
širokú verejnosť zabezpečiť poskytovanie informácií relevantných pre medzinárodný
obchod.

1.3 Komu je projekt určený?
Úvod
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Cieľovou skupinou projektu sú všetky subjekty zapojené do medzinárodného obchodu,
ktoré pre zjednodušenie rozčleňujeme na 2 základné skupiny:
1. Podnikatelia/občania, ale predovšetkým:
a. Obchodníci v medzinárodnom obchode (dovozcovia,
vývozcovia)
b. Prepravcovia
c. Špeditéri
d. Občania realizujúci export a import
e. Stavovské organizácie
Viac informácií o pokrytých agendách
2. Subjekty verejnej správy, ale predovšetkým:
a. Ústredné orgány štátnej správy v oblasti medzinárodného
obchodu
b. Subjekty zapojené do procesov vybraných agend
medzinárodného obchodu
Viac informácií o pokrytých agendách

1.4 Prínosy projektu
Pre podnikateľov/občanov
a. Elektronizácia podaní v zahraničnom obchode – zníženie
nákladov
b. Zníženie časových strát a administratívnej záťaže
c. Poskytovanie rýchlych, presných a relevantných informácií
d. Vyššia transparentnosť podaní
Pre verejnú správu/úradníkov
a. Slovensko sa zaradí medzi najvyspelejšie krajiny EÚ, ktoré
koncept Single Window považujú za jednu zo svojich strategických
priorít.
b. Dosiahnutie vyššej efektívnosti verejnej správy automatizáciou
podaní a zjednodušením odovzdávania informácií medzi subjektmi
verejnej správy.
c. Lepšie riadenie rizika a bezpečnosti pri zvýšenej
transparentnosti.
d. Zlepšenie vnímania štátu na strane verejnosti.

Úvod
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1.5 Použité skratky v príručke
V dokumente sú použité skratky v nasledujúcom význame:
Skratka
IS
CEP
OPIS
EÚ
XML
PDF
ZEP
MFSR
WDO
WDU
ZOT

Úvod

Význam
Informačný systém
Centrálny elektronický priečinok
Operačný program Informatizácia spoločnosti
Európska únia
eXtensible Markup Language (Rozšíriteľný značkovací
jazyk)
Portable Document Format (Formát súboru)
Zaručený elektronický podpis
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Workdesk obchodníka
Workdesk úradníka
Zahranično – obchodná transakcia
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2 Pravidlá práce s portálom IS CEP
V tejto kapitole sú popísané štandardné prvky portálu CEP.

2.1 Softvérové požiadavky
Aplikácia je optimalizované pre internetové prehliadače - Microsoft Internet Explorer
10 a vyššie, Mozilla Firefox a Google Chrome.

Získanie prístupu k Autorizovaným elektronickým službám
Pre získanie prístupu k Autorizovaným elektronickým službám je nevyhnutnou
podmienkou:


registrácia používateľa pre vstup do autorizovanej zóny IS CEP
Pri registrácii uvedie používateľ svoje základné identifikačné údaje, kontaktné
údaje a autentifikačné údaje. Výsledkom je pridelenie oprávnení a
zaregistrovanie používateľa, ktorý používa svoje prihlasovacie údaje na vstup
do autorizovanej zóny IS CEP.

Formáty elektronických dokumentov, ktoré elektronická podateľňa
prijíma
Súčasťou procesu podania je aj elektronická podateľňa, ktorá prijíma elektronické
dokumenty vo formáte XML 1.0 a PDF.

Technické predpoklady na strane klienta
Autorizovaných elektronických služieb IS CEP

pri

Pre účely zamedzenia nepredvídateľných technických problémov
používateľa autorizovaných elektronických služieb IS CEP sú stanovené
na technické a programové vybavenie, ktoré musia byť splnené.
predpokladu ich úplného zabezpečenia je možné garantovať
bezpečnostnú a výkonnostnú úroveň.


využívaní
koncového
požiadavky
Jedine za
dostatočnú

hardvérové vybavenie
Odporúčané hardvérové vybavenie je totožné s požiadavkami pre využívanie
operačného systému Windows 7 a vyšším (http://www.microsoft.com), ktoré
odporúčame považovať za zámerne minimalizované.



operačný systém

Pravidlá práce s portálom IS CEP
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Odporúčaný je klientsky operačný systém Windows 7 a vyšší.


webový prehliadač
Vzhľadom na využívanie aplikácie D.Signer/XAdES na vytvorenie zaručeného
elektronického podpisu (ZEP), ktorá je ActiveX komponentom, vyžaduje sa pre
využitie autorizovaných elektronických služieb webové prehliadače: Microsoft
Internet Explorer vo verzii 10.0 a vyššie (32 bit) s aplikovanými opravnými
záplatami a bezpečnostnými aktualizáciami, aktuálna verzia Mozilla Firefox
a Google Chrome.



sieťové pripojenie
Minimálne požadované pripojenie do internetu je s rýchlosťou min. 2000Mb/s.
V prípade, ak je sieťové pripojenie filtrované cez firewall, musia byť povolené
porty 80 - http a 443 - https.



XAdES
Pre využívanie autorizovanej služby elektronického doručovania písomnosti sa
používa bezplatne poskytovaná aplikácia XAdES. Systémové požiadavky
aplikácie (okrem tých, ktoré sú totožné s požiadavkami pre využívanie AES) sú
platforma.NET framework (verzia 2.0) a v prípade použitia aplikácie na
vytvorenie zaručeného elektronického podpisu certifikované SSCD zariadenie
(napr. čipová karta, USB token). Návod na inštaláciu XAdES klienta (súčasť
balíka D.Suite) nájdete v kapitole Inštalácia D.Suite/eIDAS.

2.2 Dostupnosť IS CEP
Pravidelná údržba IS CEP v správe MFSR sa vykonáva podľa harmonogramu
plánovanej údržby.

2.3 Inštalácia D.Suite/eIDAS
1. Používateľ si vloží do prehliadača adresu https://www.slovensko.sk/sk/nastiahnutie.
2. Používateľ klikne na možnosť “Zistiť operačný systém”:

Pravidlá práce s portálom IS CEP
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3. Používateľ v sekcii Inštalácia balíčka aplikácií vyberie možnosť „Aplikácia“:

Pravidlá práce s portálom IS CEP
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4. Po stiahnutí inštalačného súboru používateľ dvojklikom na ikonu spustí
inštalačný proces:

5. Používateľ si zvolí jazyk a klikne na tlačidlo „Pokračovať“:

6. Používateľ zaškrtne možnosť „D.Suite/eIDAS“ a klikne na tlačidlo „Inštalovať“:

Pravidlá práce s portálom IS CEP
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7. Používateľ zaškrtne možnosť „Súhlasím s licenčnými podmienkami“ a klikne na
tlačidlo „Inštalovať“:

8. Používateľ si spustí aplikáciu kliknutím na tlačidlo „Spustiť D.Launcher“
(prípadne kliknutím na Zavrieť ukončí proces bez spustenia):

Pravidlá práce s portálom IS CEP
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9. Inštalačný proces používateľ uzavrie kliknutím na tlačidlo „Koniec“:

Pravidlá práce s portálom IS CEP
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2.3.1 Podpisovanie dokumentov elektronickým podpisom
Táto časť príručky popisuje spôsob
elektronickým podpisom v aplikácii CEP.

podpisovania

dokumentov

zaručeným

Pre potreby podpisovania musí mať používateľ správne nainštalovaný klient
D.Signer/XAdES, ktorého inštalácia je popísaná v kapitole 2.3.
Postup
1. Používateľ si vyberie dokument, ktorý si želá podpísať.

2. Používateľ stlačí tlačidlo „Podpísať skupinu dokumentov“.
3. Systém spustí inicializáciu podpisovača D.Signer/XAdES, ktorá môže trvať
niekoľko minút, preto treba byť trpezlivý.
4. Zobrazí sa okno podpisovača.

Pravidlá práce s portálom IS CEP
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5. Používateľ si môže dať v okne podpisovača zobraziť „XML dáta“ alebo
„Verifikačné dáta“.

Pravidlá práce s portálom IS CEP
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6. Používateľ podpíše dokument/y stlačením tlačidla „Podpísať“.
7. Systém ponúkne používateľovi zoznam certifikátov, ktorými môže dokument
podpísať.
Pravidlá práce s portálom IS CEP
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8. Používateľ si zo zoznamu vyberie konkrétny certifikát a dokumenty podpíše.

2.4 Kontrolné a chybové hlášky
Zobrazovanie hlášok
Hlášky informujúce používateľa o nedostatkoch na obrazovke sa budú zobrazovať za
poľom obrazovky, ktorého sa týka výhrada. Zobrazí sa výkričník a popis nedostatku
v červenom obdĺžniku.

Nevyplnené povinné pole


Zobrazí sa hláška: "Povinná položka, prosíme, vyplňte ju" alebo „Vyplnenie
tohto poľa je povinné“.

Chybne zadané pole
Pravidlá práce s portálom IS CEP
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Zobrazí sa hláška podľa názvu poľa, napr. „Nesprávny formát sumy“.
Dátumové polia: "Nesprávne zadaný dátum."

Systémové chybové hlásenia


Zobrazí sa hláška: "Nastala neočakávaná chyba systému, skúste zopakovať
poslednú akciu a v prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte
administrátora systému."

Výmaz záznamu/objektu


Zobrazí sa hláška: "Výmaz je nenávratná akcia. Potvrďte, iba ak si želáte
vymazať daný objekt?".

Vykonanie operácie


Po vykonaní príslušnej operácie je používateľ informovaný hlásením v modrom
rámčeku:

Hlášky špecifické pre konkrétne činnosti alebo volané rozhrania sú špecifikované na
konkrétnych obrazovkách.

2.5 Správanie položiek obrazoviek a tabuliek
Polia



Názov stĺpca v zozname je zobrazený vo farebne odlíšenom poli oproti
záznamom.
Po podržaní kurzoru myši nad poľom sa zobrazí nápoveda ku danému poľu.

Zarovnanie




Dátum/ Dátum a čas - zarovnanie naľavo
Textové polia - zarovnanie naľavo
Číselné polia - zarovnané naľavo

Číselné polia



Oddeľovač desatinnej časti bude "desatinná čiarka" (',').
Tisíce, státisíce atď. bude systém automaticky formátovať oddelením
medzerou.

Pravidlá práce s portálom IS CEP
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2.6 Všeobecné pravidlá
Pre prácu s portálom CEP platia nasledovné všeobecné pravidlá:

 Vrátiť sa spať na predchádzajúcu stránku je možné pomocou tlačidla
,
ktoré je štandardne umiestnené na väčšine obrazoviek.
 Pre ukončenie práce s portálom je potrebné sa odhlásiť (platí pre WDO, WDU)
pomocou tlačidla
, následne uzavrieť prehliadač kliknutím na
v pravom hornom rohu.
 Všetky tlačidlá, ktorých použitie je v danej chvíli možné, majú svoj popis
zvýraznený (napr.
neaktívne (napr.

). Tlačidlá, ktoré nie je možné použiť, sú
).

2.7 Menu
Menu sa zobrazuje na hornej lište, kde má používateľ k dispozícii niekoľko možností.
Po kliknutí na odkaz v menu sa vykoná príslušná aktivita.

2.8 Práca s obrazovkami
Na jednotlivé obrazovky v portáli CEP sa vie používateľ dostať kliknutím na príslušný
odkaz na úvodnej obrazovke. Medzi jednotlivými obrazovkami sa vie preklikávať aj
pomocou Menu zobrazeného na ľavej strane obrazovky.

Pravidlá práce s portálom IS CEP
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Nad aktuálne vyobrazenou obrazovkou sa zobrazuje jej názov a cesta k nej:

2.9 Práca so zoznamom
V zoznamoch v aplikácii CEP sa štandardne zobrazí 20 výsledkov vyhľadávania na
jednej stránke.

Pravidlá práce s portálom IS CEP
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Ak je výsledkov viac, je možné sa medzi jednotlivými stranami zoznamu preklikať
pomocou tlačidiel.
Pomocou tlačidiel

a

Pomocou tlačidiel

a

je možné posúvať sa v zozname o jednu stranu.
je možné posúvať sa na začiatok/koniec zoznamu.

Záznam je možné v zozname otvoriť pomocou symbolu

Pravidlá práce s portálom IS CEP

.
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2.10 Tlačidlá a grafické ikony
V portáli sa opakovane nachádzajú tlačidlá:
- ikona „Číselník“, kliknutím na ikonu sa otvorí okno pre vyhľadanie a výber
záznamu z konkrétneho číselníka. V niektorých prípadoch sa kliknutím na ikonu otvorí
okno pre výber súboru v rámci operačného systému používateľa.
,
,

- zaškrtávacie pole, na označenie/neoznačenie záznamu v zoznamoch
- rozkliknutie/schovanie sekcie

Pravidlá práce s portálom IS CEP
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3 Infodesk
Informačný proces poskytuje informácie o podmienkach, za akých možno realizovať
zahranično-obchodnú transakciu. Informačný proces je dostupný pre verejnosť bez
potreby registrácie prostredníctvom portálu CEP. Po nadefinovaní parametrov (typický
tovar, krajina, typ prepravy, množstvo, predpokladaný dátum realizácie a pod.)
vyhodnotí informačný proces tieto parametre a poskytne ucelený pohľad na
podmienky, za ktorých je možné zahranično-obchodnú transakciu uskutočniť.
Po vyhodnotení zadaných parametrov poskytne systém CEP informácie, napr.:




aké licencie treba nevyhnutne vlastniť, aby sa transakcia mohla realizovať
za akých podmienok sa tieto licencie dajú získať (aký orgán vydáva licencie,
koľko bude stáť vydanie takejto licencie, aké prílohy sú potrebné, aby licencia
bola vydaná a pod.)
kalkulácia poplatkov spojených s realizáciou transakcie (DPH, colný dlh a pod.)

Na základe poskytnutých informácií sa podnikateľ/obchodník/občan rozhodne, či je pre
neho zaujímavé transakciu aj zrealizovať. Ak áno, CEP umožňuje získať všetky
potrebné licencie na jednom mieste.
Modul InfoDesk slúži na vyhľadávanie opatrení na realizáciu zahranično-obchodných
transakcií (ZOT) a kalkuláciu príslušných poplatkov spojených s prípadnou
realizáciou ZOT.

Pre ľahšiu orientáciu a pre výber možných operácií sa na ľavej strane modulu
InfoDesk nachádza hlavné menu.
Hlavné menu:



Vyhľadávanie opatrení
Kalkulácia poplatkov

Vyhľadávanie opatrení umožňuje zobrazenie zoznamu všeobecne záväzných
predpisov, ktoré stanovujú podmienky cezhraničného pohybu tovarov. Rozsah
platnosti jednotlivých opatrení je závislý od druhu tovaru a štátu, s ktorým sa realizuje
zahranično-obchodná transakcia. Pre vyhľadávanie opatrení je potrebné vybrať
krajinu, druh tovaru a dátum predpokladanej realizácie. Zobrazené výsledky
vyhľadávania opatrení umožňujú interaktívne zobraziť ďalšie podrobné informácie.
Sprístupnia sa kliknutím na príslušnú podsvietené linky napr. nariadení, podmienok,
poznámok, kvót, atď.
Kalkulácia poplatkov umožňuje vypočítať informatívnu výšku poplatkov, ktoré budú
spojené s požadovaným druhom obchodnej transakcie v závislosti od komodity a
príslušnej krajiny. Kalkulácie si vyžaduje zadanie základných deklaračných údajov. Na
základe nich systém vypočíta a zobrazí členenie poplatkov.
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3.1 Vyhľadávanie opatrení
V rámci vyhľadávania opatrení, modul InfoDesk umožňuje používateľovi interaktívne
zadávať atribúty zamýšľanej zahranično-obchodnej transakcie (ZOT), na základe
ktorých systém vyhľadá a zobrazí príslušné informácie o podmienkach realizácie ZOT.
Atribútom ZOT sú základné informácie o komodite - druh tovaru; krajina, s ktorou sa
realizuje obchod; pôvod tovaru; krajina určenia; množstvo tovaru; hodnota tovaru a
plánovaný termín uskutočnenia ZOT.
Účelom tejto časti príručky je dať používateľovi návod na používanie funkcionality
zadávania vyhľadávacích kritérií na vyhľadanie podmienok realizácie ZOT a následné
zobrazenie výsledkov vyhovujúcich zadaným kritériám.
Používateľ sa na obrazovku dostane po kliknutí na odkaz „Vyhľadávanie opatrení“ na
titulnej stránke CEP.

Systém zobrazí používateľovi obrazovku pre zadanie vyhľadávacích kritérií pre
vyhľadanie opatrení z TARICu a licenčných opatrení CEP.
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Na obrazovke sa zobrazia nasledovné polia:










Dátum realizácie ZOT - povinný údaj, dátumové pole vo formáte dd.mm.rrrr,
vypĺňa sa priamym zadaním alebo výberom z kalendára
Nomenklatúra - povinný údaj, výber nomenklatúry z číselníka - kliknutím na
linku „Výber nomenklatúry z číselníka“ sa otvorí číselník v stromovej štruktúre
Krajina pôvodu/určenia - vypĺňa sa kliknutím na krajinu výberom z číselníka
Typ opatrenia - vypĺňa sa kliknutím na zvolený typ opatrenia („Všetky“ /
„Sadzby“ / „Obmedzenia“)
Pôvod záznamu - vypĺňa sa kliknutím na zvolený pôvod výberom z číselníka
(„Všetky“ / „Iba EÚ“ / „Iba SK“)
Doplnkový kód - textové pole, vypĺňa sa doplnkový kód tovaru
Typ prepravy - obsahuje hodnoty „Export“ a „Import“, vypĺňa sa zaškrtnutím
alebo nezaškrtnutím želaného políčka
Tlačidlo Vyhľadať - na základe zadaných vyhľadávacích kritérií poskytne
zoznam opatrení
Tlačidlo Späť - vráti používateľa na predchádzajúcu obrazovku
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Systém vyhľadá podmienky realizácie ZOT podľa zadaných kritérií po stlačení tlačidla
„Vyhľadať“. Po jeho stlačení nastane kontrola, či boli vyplnené všetky povinné polia
a odošle požiadavku na vyhľadanie.
Následne systém vyhľadá všetky podmienky pre realizáciu ZOT podľa zadaných
kritérií. Zoznam obsahuje položky s nasledujúcimi stĺpcami:










Nomenklatúra - po kliknutí na kód sa zobrazí detail nomenklatúry - opis
Doplnkový kód - po kliknutí na kód sa zobrazí detail doplnkového kódu
Kvóta – po kliknutí na kód sa zobrazí detail kvóty
Opatrenie – po kliknutí na kód sa zobrazí detail opatrenia
Typ opatrenia – zobrazí typ opatrenia a príslušnú sadzu
Nariadenie - po kliknutí na kód sa zobrazí detail nariadenia
Meursing - po kliknutí na meursing sa zobrazí detail meursingu
Séria – zobrazí sériu opatrenia
Podmienky/Poznámky – po kliknutí na odkaz sa zobrazí detail podmienky
alebo detail poznámky

Riadky zoznamu sú rozčlenené podľa kritérií:
 Typ prepravy
 Krajina pôvodu/určenia

Po kliknutí na kód kvóty vo výsledku vyhľadávania je umožnené ďalšie vyhľadávanie
pre kvóty.
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3.1.1 Prehľad nomenklatúr
Používateľ má možnosť na obrazovke „Vyhľadávanie opatrení“ vybrať existujúcu
nomenklatúru
pomocou
odkazu
„Výber
nomenklatúry
z
číselníka“.

Po kliknutí na odkaz sa zobrazí obrazovka „Nomenklatúra – hierarchia“:

Používateľ vie zadať hodnoty do polí:






Dátum realizácie ZOT - umožňuje zadať ľubovoľný dátum, pole je
predvyplnené aktuálnym dátumom
Druh tovaru - numerické pole s rozsahom max. 10 znakov
Tlačidlo Vyhľadať - po kliknutí sa zobrazia výsledky na základe zadaných
vyhľadávacích kritérií
Tlačidlo Na hlavnú úroveň - zobrazia sa hlavné úrovne nomenklatúr bez
rozvetvení
Tlačidlo Späť - vráti používateľa na obrazovku „Podmienky pre realizáciu ZOT“
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3.1.1.1 Detail nomenklatúry
Používateľ si vie zobraziť detail nomenklatúry kliknutím na príslušný odkaz vo
výsledkoch vyhľadávania obrazovky „Podmienky pre realizáciu ZOT“.

Po kliknutí na daný odkaz sa zobrazí obrazovka „Nomenklatúra – opis“:
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Používateľ môže zadať vyhľadávacie kritériá:



Dátum simulácie - umožňuje zadať ľubovoľný dátum, pole je predvyplnené
aktuálnym dátumom
Nomenklatúra – je editovateľné numerické pole s rozsahom max. 10 znakov

Po kliknutí na tlačidlo „Vyhľadať“ sa zobrazia výsledky na základe zadaných
vyhľadávacích kritérií.
Obrazovka ďalej obsahuje podsekcie, v ktorých si vie používateľ pozrieť detailnejšie
informácie o nomenklatúre.
Sú to sekcie:
Popis
Doplnková merná jednotka
Skupiny nomenklatúr
Exportná náhrada
Poznámky
Po kliknutí na tlačidlo „Späť“ je používateľ vrátený na obrazovku „Podmienky pre
realizáciu ZOT“.

3.1.2 Detail doplnkového kódu
Používateľ si vie zobraziť detail doplnkového kódu kliknutím na príslušný odkaz vo
výsledkoch vyhľadávania obrazovky „Podmienky pre realizáciu ZOT“.

Po kliknutí na odkaz sa zobrazí obrazovka „Doplnkový kód“:
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Po kliknutí na tlačidlo „Späť“ je používateľ vrátený na obrazovku „Podmienky pre
realizáciu ZOT“.

3.1.3 Prehľad kvót
Používateľ si vie zobraziť detail kvóty kliknutím na príslušný odkaz vo výsledkoch
vyhľadávania obrazovky „Podmienky pre realizáciu ZOT“.

Zobrazí sa obrazovka „Kvóty“:
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Obrazovka „Kvóty“ obsahuje editovateľné polia:










Číslo kvóty - je editovateľné alfanumerické pole s rozsahom max. 10 znakov
Stav čerpania – výber z číselníka, kde je predvyplnená hodnota „všetky“.
Používateľ môže vybrať iba jednu položku.
Stav kritickosti – výber z číselníka, kde je predvyplnená hodnota „všetky“.
Používateľ môže vybrať iba jednu položku.
Geografická oblasť – výber z číselníka, kde je predvyplnená hodnota „Všetky
krajiny“. Používateľ môže vybrať iba jednu položku.
Dátum realizácie ZOT - používateľ môže zmeniť predvyplnený dátum výberom
z kalendára alebo priamym zadaním do poľa
ID kvóty – je editovateľné numerické pole s rozsahom max. 10 znakov
Stav blokácie – výber z číselníka, kde je predvyplnená hodnota „všetky“.
Používateľ môže vybrať iba jednu položku.
Stav pozastavenia – výber z číselníka, kde je predvyplnená hodnota „všetky“.
Používateľ môže vybrať iba jednu položku.
Platné k dátumu simulácie – zaškrtávacie pole, ktoré je predvyplnené
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Po zadaní vyhľadávacích kritérií a kliknutí na tlačidlo „Vyhľadať“ sa zobrazia výsledky
vyhľadávania s informáciami o vyhľadanej kvóte.

3.1.3.1 Detail kvóty
Detail kvóty sa zobrazí používateľovi po kliknutí na odkaz v stĺpci ID kvóty na
obrazovke „Kvóty“.
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Obrazovka obsahuje podsekcie, v ktorých si vie používateľ pozrieť detailnejšie
informácie o kvóte.
Sú to sekcie:
Hlavná kvóta
Subkvóta
Blokácia kvóty
Pozastavenie platnosti
Zmeny zostatku kvóty
Zmeny kvóty
Nomenklatúry

3.1.4 Detail opatrenia
Používateľ si vie zobraziť detail opatrenia kliknutím na príslušný odkaz vo výsledkoch
vyhľadávania obrazovky „Podmienky pre realizáciu ZOT“.

Zobrazí sa obrazovka „Opatrenie“:
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Obrazovka obsahuje podsekcie, v ktorých si vie používateľ pozrieť detailnejšie
informácie o opatrení.
Infodesk
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Sú to sekcie:
Podmienky
Poznámky
Pozastavenie platnosti

V sekcii „Podmienky“ sa zobrazujú stĺpce Kód; Typ, podmienka, certifikát; Akcia,
colná sadzba; Potrebné licencie; Vlastní licenciu?.
Po kliknutí na odkaz v stĺpci „Potrebné licencie“ sa zobrazí detail licenčného opatrenia.

3.1.5 Detail licencie
Obrazovka s názvom „Licenčné opatrenie“ sa zobrazí používateľovi po kliknutí na
názov licencie v stĺpci „Potrebné licencie“ (sekcie Podmienky) v detaile opatrenia.
Obrazovka poskytuje podrobné informácie súvisiace s danou licenciou, konkrétne
možnosť vytvoriť a odoslať podanie, respektíve podať žiadosť o vydanie licencie,
prehľad predpokladaných poplatkov, lehoty na prípadné podanie a podobne.
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Po rozkliknutí sekcie „Žiadosť“ sa zobrazí názov žiadosti a odkaz „Vytvoriť podanie“.

Po kliknutí na odkaz „Vytvoriť podanie“ je používateľ presmerovaný do modulu WDO
a po prihlásení sa má možnosť vytvoriť podanie. V prípade ak sú potrebné iné licencie
na získanie zvolenej licencie, potom je na to používateľ upozornený.
Po rozbalení sekcie „Poplatok“ sa zobrazí detail poplatku so stĺpcami Hodnota,
Názov, Kategória typu poplatku.

Po rozbalení sekcie „Lehota“ sa zobrazí detail lehoty so stĺpcami Typ lehoty, Popis,
Hodnota, Jednotka.

Po rozbalení sekcie „Potrebné licencie“ sa zobrazí detail potrebnej licencie so
stĺpcami Názov, Vydavateľ, Vlastní licenciu.

3.1.6 Detail nariadenia
Používateľ si vie zobraziť detail nariadenia kliknutím na príslušný odkaz vo výsledkoch
vyhľadávania obrazovky „Podmienky pre realizáciu ZOT“.
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Zobrazí sa obrazovka „Nariadenie“:
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Obrazovka obsahuje podsekcie, v ktorých si vie používateľ pozrieť detailnejšie
informácie o nariadení.
Sú to sekcie:
Nahradenie iného nariadenia
Nahradenie iným nariadením
Kompletné zrušenie
Modifikácia
Antidumping nariadenie
Skrátenie platnosti
Predĺženie platnosti
Pozastavenie platnosti
Po kliknutí na tlačidlo „Späť“ je používateľ vrátený na obrazovku „Podmienky pre
realizáciu ZOT“.
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3.1.7 Detail meursingu
Používateľ si vie zobraziť detail meursingu kliknutím na príslušný odkaz vo výsledkoch
vyhľadávania obrazovky „Podmienky pre realizáciu ZOT“.

Zobrazí sa obrazovka „Meursing“:

Obrazovka obsahuje sekciu vyhľadávacie kritériá, kde používateľ výberom z číselníka
vyberie hodnotu pre:



Obsah mliečneho tuku a mliečnych proteínov
Obsah škrobu/glukózy a sacharózy/invertného cukru/izoglukózy.

Po kliknutí na tlačidlo „Vyhľadať“ sa zobrazí detail meursingu na základe zadaných
vyhľadávacích kritérií.
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Po kliknutí na tlačidlo „Späť“ je používateľ vrátený predchádzajúcu obrazovku.

3.1.8 Prehľad podmienok
Používateľ si vie zobraziť detail podmienky kliknutím na príslušný odkaz vo výsledkoch
vyhľadávania obrazovky „Podmienky pre realizáciu ZOT“.
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Zobrazí sa obrazovka „Podmienky – detail“.

Po kliknutí na tlačidlo „Späť“ je používateľ vrátený na obrazovku „Podmienky pre
realizáciu ZOT“.

3.1.9 Prehľad poznámok
Používateľ si vie zobraziť detail poznámky kliknutím na príslušný odkaz vo výsledkoch
vyhľadávania obrazovky „Podmienky pre realizáciu ZOT“.

Zobrazí sa obrazovka „Poznámky – detail“:
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Po kliknutí na tlačidlo „Späť“ je používateľ vrátený na obrazovku „Podmienky pre
realizáciu ZOT“.

3.1.9.1 Prehľad objektov k poznámke
Prehľad objektov k poznámke – nomenklatúra
Používateľ si zobrazí detail nomenklatúry kliknutím na príslušný odkaz vo výsledkoch
vyhľadávania obrazovky „Podmienky pre realizáciu ZOT“.

Po kliknutí na daný odkaz sa zobrazí obrazovka „Nomenklatúra – opis“:
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Po rozkliknutí sekcie „Poznámky“ sa zobrazí:
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Po kliknutí na odkaz „Objekty k poznámke“ sa zobrazí obrazovka so zoznamom
objektov.
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Prehľad objektov k poznámke - opatrenie
Prehľad objektov k poznámke ku opatreniu je možné zobraziť v detaile opatrenia
v sekcii „Poznámky“.

Po kliknutí na odkaz „Objekty k poznámke“ sa zobrazí obrazovka so zoznamom
objektov.

3.1.10 Prehľad krajín
Používateľ má možnosť zobraziť si zoznam krajín po kliknutí na odkaz „Krajiny“
v detaile opatrenia.

Po kliknutí na odkaz sa zobrazí obrazovka „Zoznam krajín a regiónov skupine“:
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Používateľ sa vráti na detail opatrenia kliknutím na tlačidlo „Späť“ v spodnej časti
obrazovky.
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3.2 Kalkulácia poplatkov
Kalkulačný modul dopĺňa úplnosť informácií o podmienkach realizácie zahraničnoobchodných transakcií (ZOT).
Po zadaní príslušných atribútov ZOT sa zobrazia informácie o poplatkoch spojených s
prípadnou realizáciou ZOT.

3.2.1 Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT
Obrazovka „Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT“ sa zobrazí po kliknutí v menu na
možnosť „Kalkulácia poplatkov“.

Obrazovka „Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT“ obsahuje dve sekcie:



Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT
Tovarová položka

Sekcia „Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT“ obsahuje povinné polia Dátum
deklarácie, Verzia colného kódexu, Smer tovaru, Režim.
Sekcia „Tovarová položka“ obsahuje povinné polia Krajina pôvodu, Nomenklatúra
(a tlačidlo pre výber nomenklatúry), Preferencia, Metóda a nepovinné polia
Preferenčná oblasť, Národný režim, Číslo kvóty, Základ DPH, kde sú zaradené
Odpočítateľné položky DPH, Pripočítateľné položky DPH.
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Ďalej obsahuje sekcie Hodnoty tovaru, Množstvá tovaru, Doplnkové kódy
a Certifikáty.
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Pre úpravy sekcií slúži tlačidlo „Pridať nový záznam“. Tlačidlo slúži pre pridanie
nového záznamu.

Pre úpravy nad tovarovou položkou slúžia tlačidlá:

Význam tlačidiel:







Zobraziť nadchádzajúcu položku, Zobraziť predchádzajúcu položku –
systém zobrazí nasledujúcu/predchádzajúcu tovarovú položku
Odstrániť položku – systém odstráni aktuálnu položku
Pridať novú položku - systém pridá novú tovarovú položku na koniec
zoznamu

Vyhodnotiť CV – systém vykoná operáciu výpočtu kalkulácie poplatkov
Späť – vráti používateľa na obrazovku, z ktorej bola volaná obrazovka
„Kalkulácia poplatkov“

3.2.2 Výber nomenklatúry z číselníka
Pre výber zo zoznamu nomenklatúr v rámci sekcie „Tovarová položka“ je potrebné
kliknúť na odkaz „Výber nomenklatúry z číselníka“ zobrazený pod poľom
Nomenklatúra.

Po kliknutí na odkaz sa zobrazí obrazovka „Výber nomenklatúry pre kalkulačný modul“.
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Používateľ si v strome nomenklatúr môže vybrať vyhovujúcu nomenklatúru a po
kliknutí na jej kód je táto nomenklatúra naplnená do poľa „Nomenklatúra“ v sekcii
„Tovarová položka“.
Používateľ sa vráti na obrazovku „Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT“ bez vykonania
výberu po kliknutí na tlačidlo „Stornovať operáciu“ v spodnej časti obrazovky.

3.2.3 Vyhľadanie meursingovej zložky
Pre vyhľadanie a výber meursingovej zložky je potrebné kliknúť na tlačidlo „Vyhľadať
meursingovú zložku“ v sekcii „Doplnkový kód“ tovarovej položky.

Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí obrazovka pre vyhľadanie meursingovej zložky.
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Obrazovka „Meursingové zložky“ obsahuje nepovinné polia Dátum platnosti,
Doplnkový kód, Zloženie, Meursignový plán.
Sekcia “Zloženie“ obsahuje komboboxy, kde používateľ výberom z číselníka vyberie
hodnotu pre:



Obsah mliečneho tuku a mliečnych proteínov
Obsah škrobu/glukózy a sacharózy/invertného cukru/izoglukózy.

Po kliknutí na tlačidlo „Vyhľadať“ sa zobrazia záznamy na základe zadaných
vyhľadávacích kritérií.
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Po označení záznamu a kliknutí na tlačidlo je používateľ presunutý na obrazovku
„Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT“, sekcia Doplnkové kódy sa doplní o vybraný
záznam. „Potvrď“
Po kliknutí na tlačidlo „Zruš“ je používateľ vrátený na obrazovku „Výpočet poplatkov
pri realizácii ZOT“ bez vykonania zmien.

3.2.4 Detail hodnoty tovaru (sekcia Hodnoty tovaru)
V sekcii „Hodnoty tovaru“ v rámci tovarovej položky na obrazovke „Výpočet poplatkov
pri realizácii ZOT“ po kliknutí na tlačidlo „Pridať nový záznam“ sa zobrazí obrazovka
Hodnoty tovaru.
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Obrazovka obsahuje povinné polia Typ hodnoty tovaru a Suma. Mena je pevne
prednastavená hodnota.
Po vyplnení povinných polí a kliknutí na tlačidlo „Pridať“ je záznam pridaný do sekcie
„Hodnoty tovaru“.

Po kliknutí na tlačidlo „Zmazať“ je príslušný záznam vymazaný zo sekcie „Hodnoty
tovaru“.

3.2.5 Detail množstva tovaru (sekcia Množstvá tovaru)
V sekcii „Množstvá tovaru“ v rámci tovarovej položky na obrazovke „Výpočet poplatkov
pri realizácii ZOT“ po kliknutí na tlačidlo „Pridať nový záznam“ sa zobrazí obrazovka
„Množstvo tovaru“.

Obrazovka obsahuje povinné polia Množstvo a Merná jednotka.
Po vyplnení povinných polí a kliknutí na tlačidlo „Pridať“ je záznam pridaný do sekcie
„Množstvá tovaru“.
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Po kliknutí na tlačidlo „Zmazať“ je príslušný záznam vymazaný zo sekcie „Množstvá
tovaru“.
Súčasťou sekcie Množstvá tovaru je tlačidlo „Pridať chýbajúce merné jednotky“.
Pomocou tohto tlačidla používateľ pridá všetky chýbajúce (nedeklarované) dodatkové
merné jednotky a merné jednotky SPD.

3.2.6 Detail doplnkového kódu (sekcia Doplnkové kódy)
V sekcii „Doplnkové kódy“ v rámci tovarovej položky na obrazovke „Výpočet poplatkov
pri realizácii ZOT“ po kliknutí na tlačidlo „Pridať nový záznam“ sa zobrazí obrazovka
„Doplnkový kód“.
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Po vybraní kódu a stlačení tlačidla „Pridať“ je doplnkový kód pridaný do zoznamu
sekcie „Doplnkové kódy“.

Po kliknutí na tlačidlo „Zmazať“ je príslušný doplnkový kód vymazaný zo sekcie
„Doplnkové kódy“.

3.2.7 Detail certifikátu (sekcia Certifikáty)
V sekcii „Certifikáty“ v rámci tovarovej položky na obrazovke „Výpočet poplatkov pri
realizácii ZOT“ po kliknutí na tlačidlo „Vložiť nový záznam“ sa zobrazí obrazovka
„Certifikát“.

Po vybraní certifikátu a stlačení tlačidla „Pridať“ je certifikát pridaný do zoznamu sekcie
„Certifikáty“.

Po kliknutí na tlačidlo „Zmazať“ je príslušný certifikát vymazaný zo sekcie „Certifikáty“.
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3.2.8 Výsledok vyhodnotenia colného vyhlásenia
Po zadaní vyhľadávacích kritérií na obrazovke „Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT“
a následnom kliknutí na tlačidlo „Vyhodnotiť CV“ sa zobrazí obrazovka „Výsledok
vyhodnotenia colného vyhlásenia“, ktorá obsahuje sekcie:
V sekcii „Výsledok“ sa zobrazia needitovateľné polia :





Dátum deklarácie
Verzia colného kódexu
Režim
Výsledok

V prípade výskytu chýb sa zobrazí sekcia „Chyby“, ktorá obsahuje needitovateľné
polia :




Kód
Popis
Tlačidlo Oprav požiadavku - operácia je prístupná, ak je možné pomôcť
používateľovi pri oprave chyby
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V prípade existujúceho zamietnutia sa zobrazí sekcia „Prehľad zamietnutí“, ktorá
obsahuje needitovateľné polia :





Číslo položky
Typ opatrenia
Podmienka
Akcia



Používateľ si môže pomocou tlačidiel „+/-“ zobraziť detail zamietnutia, ktorý je
popísaný v kapitole 3.2.12.

V prípade výpočtu platieb sa zobrazí sekcia „Sumárne platby“, ktorá obsahuje
needitovateľné polia :



Suma (€)
Typ

Sekcia „Prehľad tovarových položiek“ obsahuje needitovateľné polia :









Číslo položky
Nomenklatúra
Oblasť
Preferencia
Preferenčná oblasť
Národný režim
Číslo kvóty
Symbol Lupy – zobrazí detail „Tovarová položka – výsledok“

Súčasťou prehľadu tovarových položiek je aj sekcia Tovarová položka – výsledok,
ktorá je popísaná v kapitole 3.2.13.

Infodesk

-58/65-

3.2.9 Detail zamietnutia
V sekcii „Prehľad zamietnutí“ na obrazovke „Výsledok vyhodnotenie colného
vyhlásenia“ si môže používateľ kliknutím na symbol lupy zobraziť detail vybraného
zamietnutia.
V podsekcii Detail zamietnutia sa zobrazia nasledovné needitovateľné polia:





Typ opatrenia
Poradové číslo podmienky
Podmienka
Akcia

Tlačidlo „Spať“ používateľa presmeruje na predchádzajúcu „Výsledok vyhodnotenia
colného vyhlásenia“ do sekcie „Prehľad zamietnutí“.

3.2.10 Tovarová položka – výsledok
Na obrazovke „Výsledok vyhodnotenia colného vyhlásenia“ v sekcii „Prehľad
tovarových položiek“ si používateľ zobrazí podsekciu „Tovarová položka – výsledok“.
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Na sekcii „Tovarová položka – výsledok“ sa zobrazia needitovateľné polia :








Číslo položky
Nomenklatúra
Oblasť
Preferencia
Preferenčná oblasť
Národný režim
Číslo kvóty

Zobrazia sa aj nasledovné podsekcie, ktoré si vie užívateľ v prípade potreby
zobraziť/skryť pomocou tlačidiel „+/-“:








Hodnoty tovaru
Množstvá tovaru
Referenčné ceny
Doplnkové kódy
Certifikáty s podsekciou „Výskyty chýbajúceho certifikátu“
Poznámky
Opatrenia s podsekciami „Platby“ a „Akcie“ s podsekciou „Detail Akcie“

Infodesk

-60/65-

Sekcia „Hodnoty tovaru“ obsahuje needitovateľné polia:



Typ
Suma(€)

Sekcia „Množstvá tovaru“ obsahuje needitovateľné polia:



Množstvo
Merná jednotka

Sekcia „Referenčné ceny“ obsahuje needitovateľné polia:



Typ
Suma(€)

Sekcia „Doplnkové kódy“ obsahuje needitovateľné polia:



Kód
Popis
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Sekcia „Certifikáty“ obsahuje needitovateľné polia:




Je deklarovaný
Kód
Popis

Sekcia „Certifikáty“ ďalej obsahuje tlačidlo „Pridaj medzi deklarované“. Funkcia
tlačidla spočíva v tom, že pokiaľ certifikát nebol deklarovaný iba nedopatrením, táto
funkcia ho pridá medzi deklarované certifikáty.

Sekcia „Poznámky“ obsahuje needitovateľné polia:



Predmet poznámky
Poznámka

Sekcia „Opatrenia“ obsahuje needitovateľné polia:




ID
Séria
Typ
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3.2.11 Výskyt chýbajúceho certifikátu
Používateľ vo „Výsledku vyhodnotenia colného vyhlásenia“ klikne na symbol lupy
v sekcii „Prehľad tovarových položiek“. Zobrazí sa obrazovka „Tovarová položka –
výsledok“, kde prejde do podsekcie „Certifikáty“
Obrazovku „Výskyt chýbajúceho certifikátu“ je možné zobraziť iba v prípade, ak sa
v sekcii „Certifikáty“ zobrazuje certifikát, ktorý nedopatrením nebol pridaný medzi
deklarované certifikáty a obsahuje tlačidlo „Pridaj medzi deklarované“.
Pre zobrazenie obrazovky „Výskyt chýbajúceho certifikátu“ používateľ klikne na
symbol lupy.

V zozname sa zobrazujú needitovateľné polia:



Typ opatrenia
Podmienka

3.2.12 Detail opatrenia – výsledok
Na obrazovke „Výsledok vyhodnotenie colného vyhlásenia“ v sekcii „Prehľad
tovarových položiek“ si používateľ zobrazí pod sekciu „Tovarová položka – výsledok“.
V tejto sekcii si po kliknutí na príslušný odkaz opatrenia rozbalí pod sekciu „Opatrenie
- výsledok“, ktorá obsahuje zoznamy „Platby“ a „Akcie“ s jej pod sekciou „Detail akcie“.
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Sekcia „Platby“ obsahuje needitovateľné polia :



Suma (€)
Typ

Sekcia „Akcie“ obsahuje needitovateľné polia :





Podmienka
Certifikát
Akcia
Symbol lupy – zobrazí detail akcie.

3.2.13 Detail akcie
Na obrazovke „Výsledok vyhodnotenie colného vyhlásenia“ v sekcii „Prehľad
tovarových položiek“ si používateľ zobrazí podsekciu „Tovarová položka – výsledok“.
V tejto sekcii si po kliknutí na príslušný odkaz opatrenia rozbalí podsekciu „Opatrenie
– výsledok, kde je uvedený zoznam akcií. Používateľ si kliknutím na symbol lupy
zobrazí „Detail akcie“.
Obrazovka obsahuje needitovateľné polia:





Podmienka
Poradové číslo podmienky
Certifikát
Akcia
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Súčasťou „Detailu akcie“ je sekcia „Platby“, ktorá obsahuje needitovateľné polia:




Typ platby
Suma (€)
Vzorec
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