
 
 
 
 
 

1 
www.opis.gov.sk     www.informatizacia.sk    

 
 

 

 

Používateľská príručka elektronických služieb 

 

Názov projektu: Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka 

Stručný popis prínosov projektu 
(marketingový súhrn): 

Hlavným cieľom vytvorenia centrálneho elektronického priečinka IS CEP je 
urýchliť a zjednodušiť informačné procesy medzi obchodnou komunitou a 
štátom a priniesť prospech všetkým stranám zapojeným do cezhraničného 
obchodu. 

Verzia dokumentu: 1.6 

 

 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/


 
 
 
 
 

2 
www.opis.gov.sk     www.informatizacia.sk    

 

Obsah 

1. Úvod ............................................................................................................................................................... 3 

2. Prehľad skratiek a základných pojmov ........................................................................................................... 3 

3. Prehľad symbolov ........................................................................................................................................... 3 

4. Zoznam elektronických služieb dostupných občanovi a podnikateľovi ........................................................... 4 

5. Začíname ........................................................................................................................................................ 5 

6. Popis jednotlivých služieb ............................................................................................................................... 7 

6.1. Informovanie o podmienkach realizácie zahraničnoobchodnej transakcie ............................................. 7 

6.2. Podávanie colného vyhlásenia pri dovoze tovaru ................................................................................ 13 

6.3. Podávanie colného vyhlásenia pri vývoze tovaru................................................................................. 23 

6.4. Podávanie colného vyhlásenia pri tranzite tovaru ................................................................................ 33 

6.5. Podávanie predbežného colného vyhlásenia pri dovoze tovaru .......................................................... 43 

6.6. Informovanie sa o stave colného konania ............................................................................................ 54 

6.7. Podávanie žiadosti o vydanie licencie pre realizáciu zahraničnoobchodných transakcií ..................... 60 

6.8. Informovanie sa o stave konania pri vydávaní licencie pre zahraničnoobchodnú transakciu .............. 76 

6.9. Informovanie sa o vydaných licenciách pre zahraničnoobchodné transakcie ...................................... 84 

6.10. Získavanie štatistických prehľadov o zahraničnoobchodných transakciách ........................................ 87 

6.11. Registrovanie v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok ............................................. 89 

6.12. Hodnotenie spokojnosti používateľov s informačným systémom Centrálny elektronický priečinok ..... 93 

7. Kontaktujte nás ............................................................................................................................................. 96 

 

 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/


 

3 
www.opis.gov.sk     www.informatizacia.sk    

1. Úvod 
Motivácia a základné informácie Z pohľadu obchodnej verejnosti pokrýva IS CEP procesy týkajúce sa okruhu 

životnej situácie Podnikanie a Financie a životnej situácie Clá. 
 
Z pohľadu zapojených organizácií pokrýva IS CEP úsek verejnej správy 
Colníctvo. 
 
Prevádzkovateľom IS CEP je Finančné riaditeľstvo SR. 
 
Hlavným cieľom vytvorenia IS CEP je urýchliť a zjednodušiť informačné  
procesy medzi obchodnou komunitou a štátom a priniesť prospech všetkým  
stranám zapojeným do cezhraničného obchodu. 
 
V rámci procesov zahraničnoobchodnej transakcie vystupujú 3 hlavné  
subjekty reprezentujúce jednotlivé strany v zahraničnom obchode 

 Obchodník ako zástupca obchodnej komunity, ktorého cieľom je 
zrealizovať ZOT pre naplnenie svojich obchodných cieľov 

 Orgán štátnej správy ako autorita vydávajúca licencie nutné k 
zabezpečeniu podmienok pre realizáciu ZOT 

 Finančná správa ako autorita vydávajúca rozhodnutie pri realizácii 
ZOT 

 
IS CEP predstavuje centrálne miesto, ktoré umožňuje elektronickú 
komunikáciu medzi obchodnou verejnosťou a orgánmi verejnej moci v rámci 
procesov zahraničnoobchodnej transakcie. 

 

2. Prehľad skratiek a základných pojmov 
Prehľad skratiek a základných 
pojmov 

ZOT – zahraničnoobchodná transakcia 
CEP – centrálny elektronický priečinok 
KEP – kvalifikovaný elektronický podpis 
CV – colné vyhlásenie 
WDO - CEP Workdesk obchodníka 

 

3. Prehľad symbolov 
Prehľad symbolov Prehľad symbolov použitých v príručke týkajúcich sa ovládacích prvkov 

stránky portálu CEP a CEP Workdesk obchodníka sú dostupné v príručkách 
v PDF, alebo v elektronických verziách príručiek na stránke 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/prirucky 
 
Ide o príručky Infodesk a WDO.   
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4. Zoznam elektronických služieb dostupných občanovi a 

podnikateľovi 
Zoznam elektronických služieb Získanie základných informácií 

1. Informovanie o podmienkach realizácie zahraničnoobchodnej transakcie 

Realizácie zahraničnoobchodnej transakcie  
2. Podávanie colného vyhlásenia pri dovoze tovaru 
3. Podávanie colného vyhlásenia pri vývoze tovaru 
4. Podávanie colného vyhlásenia pri tranzite tovaru 
5. Podávanie predbežného colného vyhlásenia pri dovoze tovaru 
6. Informovanie sa o stave colného konania 
 
Licencie pre realizáciu zahraničnoobchodných transakcií 
7. Podávanie žiadosti o vydanie licencie pre realizáciu 

zahraničnoobchodných transakcií 
8. Informovanie sa o stave konania pri vydávaní licencie pre 

zahraničnoobchodnú transakciu 
9. Informovanie sa o vydaných licenciách pre zahraničnoobchodné 

transakcie 
 
Štatistika 
10. Získavanie štatistických prehľadov o zahraničnoobchodných 

transakciách 
 
Registrácia používateľov systému 
11. Registrovanie v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok 
 
Hodnotenie systému 
12. Hodnotenie spokojnosti používateľov s informačným systémom 

Centrálny elektronický priečinok 
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5. Začíname 
Začíname Hlavná (titulná) stránka portálu CEP 

https://www.cep.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka 
 

 
Obrázok: Úvodná obrazovka titulnej stránky portálu CEP a umiestnenie tlačidla „Prihlásenie“ 
 
Úvodná obrazovka pre prihlásenie sa do portálu CEP: 
 

 
Obrázok: Úvodná obrazovka po stlačení tlačidla „Prihlásenie“  
 
Príručka popisuje spôsob využívania elektronických služieb dostupných občanovi 
a podnikateľovi, časť portálu „Obchodníci“. 
 

 
 

 
Obrázok: Možné spôsoby prihlásenie sa do portálu CEP 
 
Elektronické služby pre obchodníka sú dostupné prostredníctvom typu 
autentifikácie: 
 
1) Identifikátor a heslo 
 
2) Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) – pri realizácii prihlásenia týmto spôsobom 

bude požadované podpísanie elektronického dokumentu pre prihlásenie 
kvalifikovaným certifikátom. 

 
 
Po prihlásení do portálu CEP je ponúknutý používateľovi na výber subjekt s ktorým chce 
pracovať. Ak má používateľ oprávnenie pracovať len s jedným subjektom je mu priamo 
zobrazená obrazovka CEP Workdesk obchodníka. 
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Obrázok: CEP Workdesk obchodníka (WDO) 
 
Bližšie informácie k používaniu CEP Workdesk obchodníka (WDO) obsahuje 
používateľská príručka dostupná v PDF verzií, alebo v elektronickej verzií pre na stránke 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/prirucky. 
 
 
Podporované webové prehliadače: 

 Internet Explorer 11 

 Mozilla Firefox 54.0 

 Microsoft Edge 

 Google Chrome 59.0.3071.110 
 
Keďže procesy podávania elektronických podaní vyžadujú tvorbu KEP, je potrebné mať 
nainštalovaný komponent D.Signer-XadES na klientskom PC. 
 
Bližšie informácie sú dostupné na portáli CEP v časti Technické požiadavky na linke 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/ako-pouzivat-cep/technicke-poziadavky. 
 
 
Pre elektronickú komunikáciu sú nevyhnutné prostriedky na vytváranie kvalifikovaného 
elektronického podpisu (KEP), ktoré je možné nájsť na portáli v časti Nástroj na 
vytváranie KEP (podpisovač) na linke https://www.cep.financnasprava.sk/sk/ako-
pouzivat-cep/nastroj-na-vytvaranie-zep-pod. 
 
Spôsob podpisovania podaní prostredníctvom KEP je detailne uvedený v príručkách 
pre Infodesk a CEP Workdesk obchodníka (WDO), ktoré sú dostupné v PDF, alebo 
v elektronickej verzii na stránke https://www.cep.financnasprava.sk/sk/prirucky. 
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6. Popis jednotlivých služieb 

6.1. Informovanie o podmienkach realizácie zahraničnoobchodnej transakcie 

6.1 Názov 
elektronickej služby: 

 
Informovanie o podmienkach realizácie zahraničnoobchodnej transakcie 
 

6.2 Používatelia 
elektronickej služby: 

 

 občan (G2C),  

 podnikateľ (G2B) 
 

6.3 Možnosti prístupu 
k službe: 

Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k službe nie je 
potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy CEP. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka 

 Obchodníci 
 InfoDesk 

 
URL adresa služby: 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/cep-infodesk/vyhladavanie-opatreni 
 
Služba je dostupná od 15.12.2014 
 

6.4 Odkaz na video 
príp. audio návod:  

 

6.5 Stručný popis 
a zoznam krokov 
vybavenia služby: 

Služba poskytuje informácie o podmienkach realizácie zahraničnoobchodnej transakcie 
(ďalej len „ZOT“) (dovoz, vývoz, tranzit).  
 
V rámci vyhľadávania informácií prostredníctvom tejto služby o podmienkach realizácie 
ZOT, portál ponúka modul InfoDesk, ktorý umožňuje používateľovi interaktívne zadávať 
atribúty zamýšľanej 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. 
 
Samotné vyhľadávanie prebieha nasledovne: 
 
1. Používateľ v hlavnom menu klikne na možnosť „Vyhľadávanie opatrení“ pre 
realizáciu ZOT. 
 

  
 
 
 
 

Obrázok: Ľavé menu WDO 
 
Systém zobrazí používateľovi obrazovku pre zadanie vyhľadávacích kritérií pre 
vyhľadanie opatrení z TARICu a licenčných opatrení CEP.  
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Obrázok: Vyhľadanie opatrení 
 

Používateľ si musí vyplniť pole „Nomenklatúra“, alebo vybrať z nomenklatúru z číselníka. 
 

 
Obrázok: Výber nomenklatúry z číselníka 

 
 
2. Po stlačení tlačidla „Vyhľadať“ systém skontroluje či boli vyplnené všetky povinné 
polia a požiadavku na vyhľadávanie odošle a zobrazí Výsledky vyhľadávania. 
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Obrázok: Výsledky vyhľadávania  

 
Používateľ má možnosť vstupu do týchto detailov: Druh tovaru, Opatrenie (Licenčné 
opatrenie), Nariadenie, Podmienky, Poznámky, Meursing, Doplnkový kód, Kvóty.  
 
 
3. Detail opatrenia 
 
V detaile opatrenia pod údajmi o opatrení sa nachádza časť Podmienky, v ktorej sa 
zobrazujú položky Kód; Typ, podmienka, certifikát; Akcia, colná sadzba; Potrebné 
licencie; Vlastní licenciu. 
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Obrázok: Detail opatrenia  

 

 
Obrázok: Detail opatrenia - Podmienky 
 
 
4. Detail licenčného 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.  
 
Do detailu licenčného opatrenia je možné vstúpiť na kliknutie licencie v stĺpci „Potrebné 
licencie“ (v tomto príklade „Vývozná licencia AGREX“). 
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Obrázok: Licenčné opatrenia 
 
 
5. Detail potrebnej licencie, poplatku, lehoty 
 
Po rozbalení položky Potrebné licencie sa zobrazí detail potrebnej licencie s položkami 
Názov, Vydavateľ, Vlastní licenciu, podobne je to aj z položkami Poplatok, alebo Lehota.   
 

 
Obrázok: Licenčné opatrenia 
 
6. Vytvorenie podania pre Žiadosť o vydanie licencie 
 
Po rozbalení položky Žiadosť je umožnené Vytvoriť podanie pre Žiadosť o vydanie 
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licencie. Používateľ je na obrazovke informovaný hlásením 
 

 
Obrázok: Potvrdzovacie okno  
 
Pre vytvorenie podania je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla finančnej 
správy portálu CEP. Po prihlásení je možné pracovať v prostredí portálu a pokračovať 
vytvorením nového podania. Vytvorenie podania nie je súčasťou popisu tejto služby, 
preto nebude v tejto časti príručky popisované ďalej. 
 

  
 Obrázok: Vytrenie nového podania 
 
Bližšie informácie k detailom tejto služby obsahuje používateľská príručka pre InfoDesk, 

kapitola Vyhľadávanie opatrení https://www.cep.financnasprava.sk/sk/prirucky/prirucka-
pre-infodesk/infodesk/vyhladavanie-opatreni.  
 

6.6 Súvisiace služby 
a nutné prílohy pre 
komplexné vybavenie 
služby: 
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6.2. Podávanie colného vyhlásenia pri dovoze tovaru 

6.1 Názov 
elektronickej služby: 

 
Podávanie colného vyhlásenia pri dovoze tovaru 
 

6.2 Používatelia 
elektronickej služby: 

 

 občan (G2C), 

 podnikateľ (G2B) 
 

6.3 Možnosti prístupu 
k službe: 

Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla finančnej 
správy portálu CEP. Po autentifikácií je možné pracovať v prostredí portálu. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka 

 CEP Workdesk obchodníka 
 Príprava podaní 

 Katalóg formulárov 
 Vyhľadávanie formulárov, potrebné vyplniť položku 

„Názov formulára“ hodnotou „SK4“ 
 
URL adresa služby: 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/cep-wo/priprava-podani/katalog-formularov?SK4 
 
Služba je dostupná od 15.12.2014 
 

6.4 Odkaz na video 
príp. audio návod:  

 

6.5 Stručný popis 
a zoznam krokov 
vybavenia služby: 

Služba poskytuje používateľom portálu CEP podávanie elektronických colných vyhlásení 
pri dovoze tovaru. Podmienkou pre podávanie elektronických colných vyhlásení je 
registrácia v CEP.  
 
V prípade, že používateľ ešte nie je zaregistrovaný v CEP, je potrebné postupovať podľa 
informácií k registrácii, ktoré sú uvedené v kapitole 6.11. Registrovanie v informačnom 
systéme Centrálny elektronický priečinok. V prípade, že používateľ je už zaregistrovaný, 
po prihlásení do CEP v službe sa pokračuje podaním. Pri prihlasovaní je potrebné zvoliť 
Kvalifikovaný elektronický podpis a použiť certifikát, v ktorom identifikátor osoby 
zodpovedá hodnote z registračného formulára. Tento certifikát je potrebné použiť aj pri 
podpisovaní podaní vytváraných v CEP. 
 
Samotné podanie prebieha v týchto krokoch 

1. Vytvorenie colného vyhlásenia  
2. Podanie colného vyhlásenia  

 
V prípade potreby môže používateľ realizovať krok 

3. Zmena colného vyhlásenia 
alebo je používateľovi umožnené elektronicky realizovať 

4. Podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu v colnom konaní 
 
Výstupom služby je    

5. Vydanie rozhodnutia v colnom konaní, ktoré si používateľ môže pozrieť v časti 
portálu Zásielka, alebo prostredníctvom vyhľadania ZOT.  

 
Detailný popis realizácie jednotlivých krokov služby 
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Krok 1. Vytvorenie colného vyhlásenia  
 
1.1. Vyhľadanie formulára 
 
Pre oblasť podávanie colného vyhlásenia pri dovoze tovaru je potrebné vyplniť položku 
„Názov formulára“ hodnotou „SK4“, aby boli zobrazené len relevantné možnosti týkajúce 
sa oblasti colného vyhlásenia pri dovoze tovaru.  
 

 

 
Obrázok: Vyhľadanie formulárov s výsledkom vyhľadania 

 
1.2. Pokračovať na založenie podania 

http://www.opis.gov.sk/
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Pokračovať je potrebné výberom „SK415.006 - Dovozné colné vyhlásenie - obchodný 
tovar“ 
 

 
Obrázok: Vytvorenie nového podania, kde je ilustrovaná chyba  

 

 
Obrázok: Vytvorenie nového podania 
 
1.3. Výsledok vytvorenia podania 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail rozpracovaného podania 

 
Potrebné je vytvoriť podanie kliknutím na ikonu vytvorenie podania. 
 

  
Obrázok: Detail rozpracovaného podania - formulára 

http://www.opis.gov.sk/
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Po vyplnení formuláru podanie je ho potrené uložiť – tlačidlo „Uložiť“.   
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania – uloženie formulára 
 
Po úspešnom uložení sa používateľ vráti na predchádzajúcu obrazovku – Detail 
rozpracovaného podania, kde v spodnej časti je doplnený uložený dokument. Tento 
dokument je možné zobraziť, upraviť, uložiť na opakované použitie, alebo odstrániť. 
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania – po uložení formulára 
 
Po vytvorení podania je potrebné vytvorené podanie podpísať.  
 
Krok 2. Podpísanie, podanie a zobrazenie odoslaného colného vyhlásenia  
 
2.1 .Podpísanie colného vyhlásenia 
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Obrázok: Detail rozpracovaného podania – po podpísaní 
 
Takto podpísané podanie je možné podať – „Odoslať podanie“. 
 
2.2. Odoslanie colného vyhlásenia 
 
Pred odoslaním je používateľ informovaný, že po odoslaní nebude možné vykonať 
zmenu. 
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania – pred odoslaním 
 
Po úspešnom odoslaní je zobrazené odoslané podanie. 
 
2.3. Zobrazenie odoslaného podania 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Zobrazenie zoznamu odolaných podaní 
 
Po kliknutí na symbol lupy si používateľ môže pozrieť detail podania. 
 

 
Obrázok: Detail odoslaného podania 
 
 
Krok (voliteľný) 3. Zmena colného vyhlásenia 
V prípade potreby môže používateľ realizovať krok týkajúci sa zmeny colného vyhlásenia 
nasledovným postupom. Zmeniť je možné len rozpracované podanie.  
 

 
Obrázok: Ľavé menu WDO 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Zoznam rozpracovaných podaní 

 
Po kliknutí na symbol lupy si používateľ môže pozrieť detail podania. 
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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Po kliknutí na symbol lupy si používateľ môže zobraziť dokument, alebo po kliknutí na 
symbol dokumentu používateľ môže upraviť tento dokument. 
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania - formulár 

 
Po vyplnení zmien formuláru je ho potrené zmeny uložiť – tlačidlo „Uložiť“.   
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania – uloženie formulára 
 
Ďalej používateľ pokračuje krokmi uvedenými vyššie.  
Ako sú: 

 Podpísanie colného vyhlásenia 

 Odoslanie colného vyhlásenia 

 Zobrazenie odoslaného podania 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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Krok (voliteľný) 4. Podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu v colnom 
konaní 
V prípade potreby môže používateľ realizovať krok týkajúci sa podania opravného 
prostriedku voči rozhodnutiu v colnom konaní nasledovným postupom. 
 
Používateľ realizuje opravu/zmenu colného vyhlásenia a pokračuje krokmi uvedenými 
vyššie.  
Ako sú: 

 Podpísanie colného vyhlásenia 

 Odoslanie colného vyhlásenia 

 Zobrazenie odoslaného podania 
 
 
Krok 5. Vydanie rozhodnutia v colnom konaní 
Výsledok rozhodnutia v colnom konaní, používateľ môže pozrieť v časti portálu Zásielka, 
alebo prostredníctvom vyhľadania ZOT, kde sa postupne dostane k informácií týkajúcej 
sa vydaného rozhodnutia. Ako bolo uvedené v kroku 4. v prípade, že používateľ 
nesúhlasí s vydaným rozhodnutím, je mu umožnené elektronicky realizovať Podanie 
opravného prostriedku voči rozhodnutiu v colnom konaní. 
 
Samotný postup získanie výsledku rozhodnutia je popísaný v tejto príručke v službách 
Informovanie sa o stave konania pri vydávaní licencie ZOT, alebo Informovanie sa o 
vydaných licenciách ZOT: 
6.8 Informovanie sa o stave konania pri vydávaní licencie pre zahraničnoobchodnú 
transakciu 
6.9 Informovanie sa o vydaných licenciách pre zahraničnoobchodné transakcie 
 
Bližšie informácie k detailom tejto služby obsahuje používateľská príručka pre WorkDesk 
obchodníka (WDO), kapitola Katalóg formulárov a Vytvorenie nového podania, 

Podpisovanie dokumentov elektronickým podpisom, elektronicky dostupná na 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/prirucky/prirucka-pre-workdesk-obchodni.  
 

6.6 Súvisiace služby 
a nutné prílohy pre 
komplexné vybavenie 
služby: 

 

 

  

http://www.opis.gov.sk/
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6.3. Podávanie colného vyhlásenia pri vývoze tovaru 

6.1 Názov 
elektronickej služby: 

 
Podávanie colného vyhlásenia pri vývoze tovaru  
 

6.2 Používatelia 
elektronickej služby: 

 

 občan (G2C), 

 podnikateľ (G2B) 
 

6.3 Možnosti prístupu 
k službe: 

Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla finančnej 
správy portálu CEP. Po autentifikácií je možné pracovať v prostredí portálu. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka 

 CEP Workdesk obchodníka 
 Príprava podaní 

 Katalóg formulárov 
 Vyhľadávanie formulárov, potrebné vyplniť položku 

„Názov formulára“ hodnotou „SK5“ 
 
URL adresa služby: 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/cep-wo/priprava-podani/katalog-formularov?SK5 
 
adresa je dostupná od 15.12.2014 
 

6.4 Odkaz na video 
príp. audio návod:  

 

6.5 Stručný popis 
a zoznam krokov 
vybavenia služby: 

Služba poskytuje používateľom portálu CEP podávanie elektronických colných vyhlásení 
pri vývoze tovaru. Podmienkou pre podávanie elektronických colných vyhlásení je 
registrácia v CEP.  
 
V prípade, že používateľ ešte nie je zaregistrovaný v CEP, je potrebné postupovať podľa 
informácií k registrácii, ktoré sú uvedené v kapitole 6.11. Registrovanie v informačnom 
systéme Centrálny elektronický priečinok. V prípade, že používateľ je už zaregistrovaný, 
po prihlásení do CEP v službe sa pokračuje podaním. Pri prihlasovaní je potrebné zvoliť 
Kvalifikovaný elektronický podpis a použiť certifikát, v ktorom identifikátor osoby 
zodpovedá hodnote z registračného formulára. Tento certifikát je potrebné použiť aj pri 
podpisovaní podaní vytváraných v CEP. 
 
Samotné podanie prebieha v týchto krokoch 

1. Vytvorenie colného vyhlásenia  
2. Podanie colného vyhlásenia  

 
V prípade potreby môže používateľ realizovať krok 

3. Zmena colného vyhlásenia 
alebo je používateľovi umožnené elektronicky realizovať 

4. Podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu v colnom konaní 
 
Výstupom služby je    

5. Vydanie rozhodnutia v colnom konaní, ktoré si používateľ môže pozrieť v časti 
portálu Zásielka, alebo prostredníctvom vyhľadania ZOT.  

 
Detailný popis realizácie jednotlivých krokov služby 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Krok 1. Vytvorenie colného vyhlásenia  
 
1.1. Vyhľadanie formulára 
 
Pre oblasť podávanie colného vyhlásenia pri vývoze tovaru je potrebné vyplniť položku 
„Názov formulára“ hodnotou „SK5“, aby boli zobrazené len relevantné možnosti týkajúce 
sa oblasti colného vyhlásenia pri vývoze tovaru.  
 

 

 
Obrázok: Vyhľadanie formulárov s výsledkom vyhľadania 
 
1.2. Pokračovať na založenie podania 
 
Pokračovať je potrebné výberom „SK515.010 – Vývozné colné vyhlásenie“ 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Vytvorenie nového podania 
 
1.3. Výsledok vytvorenia podania 
 

  
Obrázok: Detail rozpracovaného podania 
 
Potrebné je vytvoriť podanie kliknutím na ikonu vytvorenie podania. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail rozpracovaného podania – formulár s ilustráciou chybne vyplnených položiek 
 
Po vyplnení formuláru podanie je ho potrené uložiť – tlačidlo „Uložiť“.   
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania – uloženie formulára 
 
Po úspešnom uložení sa používateľ vráti na predchádzajúcu obrazovku – Detail 
rozpracovaného podania, kde v spodnej časti je doplnený uložený dokument. Tento 
dokument je možné zobraziť, upraviť, uložiť na opakované použitie, alebo odstrániť. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail rozpracovaného podania – po uložené formulára 
 
Po vytvorení podania je potrebné vytvorené podanie podpísať.  
 
Krok 2. Podpísanie, podanie a zobrazenie odoslaného colného vyhlásenia  
 
2.1 .Podpísanie colného vyhlásenia 
 

  
Obrázok: Detail rozpracovaného podania – po podpísaní 
 
Takto podpísané podanie je možné podať – „Odoslať podanie“. 
 
2.2. Odoslanie colného vyhlásenia 
 
Pred odoslaním je používateľ informovaný, že po odoslaní nebude možné vykonať 
zmenu. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail rozpracovaného podania – pred odoslaním 
 
Po úspešnom odoslaní je zobrazené odoslané podanie. 
 
2.3. Zobrazenie odoslaného podania 
 

  
Obrázok: Zoznam odoslaných podaní 
 
Po kliknutí na symbol lupy si používateľ môže pozrieť detail podania. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail odoslaného podania 
 
Krok (voliteľný) 3. Zmena colného vyhlásenia 
V prípade potreby môže používateľ realizovať krok týkajúci sa zmeny colného vyhlásenia 
nasledovným postupom. Zmeniť je možné len rozpracované podanie. 
 

 
Obrázok: Ľavé menu WDO 
 

 
Obrázok: Zoznam rozpracovaných podaní 
 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Po kliknutí na symbol lupy si používateľ môže pozrieť detail podania. 
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania 
 
Po kliknutí na symbol lupy si používateľ môže zobraziť dokument, alebo po kliknutí na 
symbol dokumentu používateľ môže upraviť tento dokument. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail rozpracovaného podania - formulár 
 
Po vyplnení zmien formuláru je ho potrené zmeny uložiť – tlačidlo „Uložiť“.   
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania – uloženie formulára 
 
Ďalej používateľ pokračuje krokmi uvedenými vyššie.  
Ako sú: 

 Podpísanie colného vyhlásenia 

 Odoslanie colného vyhlásenia 

 Zobrazenie odoslaného podania 
 
Krok (voliteľný) 4. Podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu v colnom 
konaní 
V prípade potreby môže používateľ realizovať krok týkajúci sa podania opravného 
prostriedku voči rozhodnutiu v colnom konaní nasledovným postupom. 
 
Používateľ realizuje opravu/zmenu colného vyhlásenia a pokračuje krokmi uvedenými 

http://www.opis.gov.sk/
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vyššie.  
Ako sú: 

 Podpísanie colného vyhlásenia 

 Odoslanie colného vyhlásenia 

 Zobrazenie odoslaného podania 
 
Krok 5. Vydanie rozhodnutia v colnom konaní 
Výsledok rozhodnutia v colnom konaní, používateľ môže pozrieť v časti portálu Zásielka, 
alebo prostredníctvom vyhľadania ZOT, kde sa postupne dostane k informácií týkajúcej 
sa vydaného rozhodnutia. Ako bolo uvedené v kroku 4. v prípade, že používateľ 
nesúhlasí s vydaným rozhodnutím, je mu umožnené elektronicky realizovať Podanie 
opravného prostriedku voči rozhodnutiu v colnom konaní. 
 
Samotný postup získanie výsledku rozhodnutia je popísaný v tejto príručke v službách 
Informovanie sa o stave konania pri vydávaní licencie ZOT, alebo Informovanie sa o 
vydaných licenciách ZOT: 
6.8 Informovanie sa o stave konania pri vydávaní licencie pre zahraničnoobchodnú 
transakciu 
6.9 Informovanie sa o vydaných licenciách pre zahraničnoobchodné transakcie 
 
Bližšie informácie k detailom tejto služby obsahuje používateľská príručka pre WorkDesk 
obchodníka (WDO), kapitola Katalóg formulárov a Vytvorenie nového podania, 

Podpisovanie dokumentov elektronickým podpisom, elektronicky dostupná na 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/prirucky/prirucka-pre-workdesk-obchodni.  
 

6.6 Súvisiace služby 
a nutné prílohy pre 
komplexné vybavenie 
služby: 
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6.4. Podávanie colného vyhlásenia pri tranzite tovaru  

6.1 Názov 
elektronickej služby: 

 
Podávanie colného vyhlásenia pri tranzite tovaru 
 

6.2 Používatelia 
elektronickej služby: 

  

 občan (G2C), 

 podnikateľ (G2B) 
 

6.3 Možnosti prístupu 
k službe: 

Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla finančnej 
správy portálu CEP. Po autentifikácií je možné pracovať v prostredí portálu. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka 

 CEP Workdesk obchodníka 
 Príprava podaní 

 Katalóg formulárov 
 Vyhľadávanie formulárov, potrebné vyplniť položku 

„Názov formulára“ hodnotou „SK0“ 
 
URL adresa služby: 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/cep-wo/priprava-podani/katalog-formularov?SK0 
 
adresa je dostupná od 15.12.2014 
 

6.4 Odkaz na video 
príp. audio návod:  

 

6.5 Stručný popis 
a zoznam krokov 
vybavenia služby: 

Služba poskytuje používateľom portálu CEP podávanie elektronických colných vyhlásení 
pri tranzite tovaru. Podmienkou pre podávanie elektronických colných vyhlásení je 
registrácia v CEP.  
 
V prípade, že používateľ ešte nie je zaregistrovaný v CEP, je potrebné postupovať podľa 
informácií k registrácii, ktoré sú uvedené v kapitole 6.11. Registrovanie v informačnom 
systéme Centrálny elektronický priečinok. V prípade, že používateľ je už zaregistrovaný, 
po prihlásení do CEP v službe sa pokračuje podaním. Pri prihlasovaní je potrebné zvoliť 
Kvalifikovaný elektronický podpis a použiť certifikát, v ktorom identifikátor osoby 
zodpovedá hodnote z registračného formulára. Tento certifikát je potrebné použiť aj pri 
podpisovaní podaní vytváraných v CEP. 
 
Samotné podanie prebieha v týchto krokoch 

1. Vytvorenie colného vyhlásenia  
2. Podanie colného vyhlásenia  

 
V prípade potreby môže používateľ realizovať krok 

3. Zmena colného vyhlásenia 
alebo je používateľovi umožnené elektronicky realizovať 

4. Podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu v colnom konaní 
 
Výstupom služby je    

5. Vydanie rozhodnutia v colnom konaní, ktoré si používateľ môže pozrieť v časti 
portálu Zásielka, alebo prostredníctvom vyhľadania ZOT.  

 
Detailný popis realizácie jednotlivých krokov služby 
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Krok 1. Vytvorenie colného vyhlásenia  
 
1.1. Vyhľadanie formulára 
 
Pre oblasť podávanie colného vyhlásenia pri tranzite tovaru je potrebné vyplniť položku 
„Názov formulára“ hodnotou „SK0“, aby boli zobrazené len relevantné možnosti týkajúce 
sa oblasti colného vyhlásenia pri tranzite tovaru.  
 

 

 
Obrázok: Vyhľadanie formulárov s výsledkom vyhľadania 
 
1.2. Pokračovať na založenie podania 
 
Pokračovať je potrebné napr. výberom „SK015.005 - Tranzitné colné vyhlásenie“, alebo 
„SK015Y.005 - Tranzitné colné vyhlásenie - Havarijný režim“. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Vytvorenie nového podania 
 
1.3. Výsledok vytvorenia podania 
 

  
Obrázok: Detail rozpracovaného podania 
 
Potrebné je vytvoriť podanie kliknutím na ikonu vytvorenie podania. 
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Obrázok: Detail rozpracovaného podania - formulár 
 
Po vyplnení formuláru podanie je ho potrené uložiť – tlačidlo „Uložiť“.   
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania – uloženie formulára 
 
Po úspešnom uložení sa používateľ vráti na predchádzajúcu obrazovku – Detail 
rozpracovaného podania, kde v spodnej časti je doplnený uložený dokument. Tento 
dokument je možné zobraziť, upraviť, uložiť na opakované použitie, alebo odstrániť. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail rozpracovaného podania – po uložené formulára 
 
Po vytvorení podania je potrebné vytvorené podanie podpísať. 
 
Krok 2. Podanie, podanie a zobrazenie odoslaného colného vyhlásenia  
 
2.1 .Podpísanie colného vyhlásenia 
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania – po podpísaní 
 
Takto podpísané podanie je možné podať – „Odoslať podanie“. 
 
2.2. Odoslanie colného vyhlásenia 
 
Pred odoslaním je používateľ informovaný, že po odoslaní nebude možné vykonať 
zmenu. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail rozpracovaného podania – pred odoslaním 
 
Po úspešnom odoslaní je zobrazené odoslané podanie. 
 
2.3. Zobrazenie odoslaného podania 
 

  
Obrázok: Zoznam odoslaných podaní 
 
Po kliknutí na symbol lupy si používateľ môže pozrieť detail podania. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail odoslaného podania 
 
Krok (voliteľný) 3. Zmena colného vyhlásenia 
V prípade potreby môže používateľ realizovať krok týkajúci sa zmeny colného vyhlásenia 
nasledovným postupom. Zmeniť je možné len rozpracované podanie. 
 

 
Obrázok: Ľavé menu WDO 
 

 
Obrázok: Zoznam rozpracovaných podaní 
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3.1. Podpísanie zmeny colného vyhlásenia 
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania 
 
Po kliknutí na symbol lupy si používateľ môže zobraziť dokument, alebo po kliknutí na 
symbol dokumentu používateľ môže upraviť tento dokument. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Detail rozpracovaného podania - formulár 
 
Po vyplnení zmien formuláru je ho potrené zmeny uložiť – tlačidlo „Uložiť“. 
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania – uloženie formulára 
 
Ďalej používateľ pokračuje krokmi uvedenými vyššie.  
Ako sú: 

 Podpísanie colného vyhlásenia 

 Odoslanie colného vyhlásenia 

 Zobrazenie odoslaného podania 
 
 
Krok (voliteľný) 4. Podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu v colnom 
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konaní 
V prípade potreby môže používateľ realizovať krok týkajúci sa podania opravného 
prostriedku voči rozhodnutiu v colnom konaní nasledovným postupom. 
 
Používateľ realizuje opravu/zmenu colného vyhlásenia a pokračuje krokmi uvedenými 
vyššie.  
Ako sú: 

 Podpísanie colného vyhlásenia 

 Odoslanie colného vyhlásenia 

 Zobrazenie odoslaného podania 
 
 
Krok 5. Vydanie rozhodnutia v colnom konaní 
Výsledok rozhodnutia v colnom konaní, používateľ môže pozrieť v časti portálu Zásielka, 
alebo prostredníctvom vyhľadania ZOT, kde sa postupne dostane k informácií týkajúcej 
sa vydaného rozhodnutia. Ako bolo uvedené v kroku 4. v prípade, že používateľ 
nesúhlasí s vydaným rozhodnutím, je mu umožnené elektronicky realizovať Podanie 
opravného prostriedku voči rozhodnutiu v colnom konaní. 
 
Samotný postup získanie výsledku rozhodnutia je popísaný v tejto príručke v službách 
Informovanie sa o stave konania pri vydávaní licencie ZOT, alebo Informovanie sa o 
vydaných licenciách ZOT: 
6.8 Informovanie sa o stave konania pri vydávaní licencie pre zahraničnoobchodnú 
transakciu 
6.9 Informovanie sa o vydaných licenciách pre zahraničnoobchodné transakcie 
 
Bližšie informácie k detailom tejto služby obsahuje používateľská príručka pre WorkDesk 
obchodníka (WDO), kapitola Katalóg formulárov a Vytvorenie nového podania, 

Podpisovanie dokumentov elektronickým podpisom, elektronicky dostupná na 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/prirucky/prirucka-pre-workdesk-obchodni.  
 

6.6 Súvisiace služby 
a nutné prílohy pre 
komplexné vybavenie 
služby: 
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6.5. Podávanie predbežného colného vyhlásenia pri dovoze tovaru 

6.1 Názov 
elektronickej služby: 

 
Podávanie predbežného colného vyhlásenia pri dovoze tovaru 
 

6.2 Používatelia 
elektronickej služby: 

 

 občan (G2C), 

 podnikateľ (G2B) 
 

6.3 Možnosti prístupu 
k službe: 

Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla finančnej 
správy portálu CEP. Po autentifikácií je možné pracovať v prostredí portálu. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka 

 CEP Workdesk obchodníka 
 Príprava podaní 

 Katalóg formulárov 
 Vyhľadávanie formulárov, potrebné vyplniť položku 

„Názov formulára“ hodnotou „SK3“ 
 
URL adresa služby: 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/cep-wo/priprava-podani/katalog-formularov?SK3 
 
adresa je dostupná od 15.12.2014 
 

6.4 Odkaz na video 
príp. audio návod:  

 

6.5 Stručný popis 
a zoznam krokov 
vybavenia služby: 

Služba poskytuje používateľom portálu CEP podávanie predbežného colného vyhlásenia 
pri dovoze tovaru. Podmienkou pre podávanie elektronických colných vyhlásení je 
registrácia v CEP.  
 
V prípade, že používateľ ešte nie je zaregistrovaný v CEP, je potrebné postupovať podľa 
informácií k registrácii, ktoré sú uvedené v kapitole 6.11. Registrovanie v informačnom 
systéme Centrálny elektronický priečinok. V prípade, že používateľ je už zaregistrovaný, 
po prihlásení do CEP v službe sa pokračuje podaním. Pri prihlasovaní je potrebné zvoliť 
Kvalifikovaný elektronický podpis a použiť certifikát, v ktorom identifikátor osoby 
zodpovedá hodnote z registračného formulára. Tento certifikát je potrebné použiť aj pri 
podpisovaní podaní vytváraných v CEP. 
 
Samotné podanie prebieha v týchto krokoch 

1. Vytvorenie colného vyhlásenia  
2. Podanie colného vyhlásenia  

 
V prípade potreby môže používateľ realizovať krok 

3. Zmena colného vyhlásenia 
alebo je používateľovi umožnené elektronicky realizovať 

4. Podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu v colnom konaní 
 
Výstupom služby je    

5. Vydanie rozhodnutia v colnom konaní, ktoré si používateľ môže pozrieť v časti 
portálu Zásielka, alebo prostredníctvom vyhľadania ZOT.  

 
Detailný popis realizácie jednotlivých krokov služby 
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Krok 1. Vytvorenie colného vyhlásenia  
 
1.1. Vyhľadanie formulára 
 
Pre oblasť podávanie predbežného colného vyhlásenia pri dovoze tovaru je potrebné 
vyplniť položku „Názov formulára“ hodnotou „SK3“, aby boli zobrazené len relevantné 
možnosti týkajúce sa oblasti predbežného colného vyhlásenia pri dovoze tovaru.  
 

 

 
Obrázok: Vyhľadanie formulárov s výsledkom vyhľadania 
 
1.2. Pokračovať na založenie podania 
 
Pokračovať je potrebné napr. výberom „SK315.004 - Predbežné colné vyhlásenie o 
vstupe“, alebo „SK347.004 - Predloženie tovaru na colnom úrade vstupu“. 
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Obrázok: Vytvorenie nového podania 
 
1.3. Výsledok vytvorenia podania 
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania 
 
Potrebné je vytvoriť podanie kliknutím na ikonu vytvorenie podania. 
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Obrázok: Detail rozpracovaného podania - formulár 
 
Po vyplnení formuláru podanie je ho potrené uložiť – tlačidlo „Uložiť“.   
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania – uloženie formulára 
 
Po úspešnom uložení sa používateľ vráti na predchádzajúcu obrazovku – Detail 
rozpracovaného podania, kde v spodnej časti je doplnený uložený dokument. Tento 
dokument je možné zobraziť, upraviť, uložiť na opakované použitie, alebo odstrániť. 
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Obrázok: Detail rozpracovaného podania – po uložení formulára 
 
Po vytvorení podania je potrebné vytvorené podanie podpísať. 
 
Krok 2. Podanie, podanie a zobrazenie odoslaného colného vyhlásenia  
 
2.1 .Podpísanie colného vyhlásenia 
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania – po podpísaní 
 
Takto podpísané podanie je možné podať – „Odoslať podanie“. 
 
2.2. Odoslanie colného vyhlásenia 
 
Pred odoslaním je používateľ informovaný, že po odoslaní nebude možné vykonať 
zmenu. 
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Obrázok: Detail rozpracovaného podania – pred odoslaním 
 
Po úspešnom odoslaní je zobrazené odoslané podanie. 
 
2.3. Zobrazenie odoslaného podania 
 

 
Obrázok: Zoznam odoslaných podaní 
 
Po kliknutí na symbol lupy si používateľ môže pozrieť detail podania. 
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Obrázok: Detail odoslaného podania 
 
Krok (voliteľný) 3. Zmena colného vyhlásenia 
V prípade potreby môže používateľ realizovať krok týkajúci sa zmeny colného vyhlásenia 
nasledovným postupom. Zmeniť je možné len rozpracované podanie. 
 

 
Obrázok: Ľavé menu WDO 
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Obrázok: Zoznam rozpracovaných podaní 
 
Po kliknutí na symbol lupy si používateľ môže pozrieť detail podania. 
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Obrázok: Detail rozpracovaného podania 
 
Po kliknutí na symbol lupy si používateľ môže zobraziť dokument, alebo po kliknutí na 
symbol dokumentu používateľ môže upraviť tento dokument. 
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania - formulár 
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Po vyplnení zmien formuláru je ho potrené zmeny uložiť – tlačidlo „Uložiť“. 
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania – uloženie formulára 
 
Ďalej používateľ pokračuje krokmi uvedenými vyššie.  
Ako sú: 

 Podpísanie colného vyhlásenia 

 Odoslanie colného vyhlásenia 

 Zobrazenie odoslaného podania 
 
 
Krok (voliteľný) 4. Podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu v colnom 
konaní 
V prípade potreby môže používateľ realizovať krok týkajúci sa podania opravného 
prostriedku voči rozhodnutiu v colnom konaní nasledovným postupom. 
 
Používateľ realizuje opravu/zmenu colného vyhlásenia a pokračuje krokmi uvedenými 
vyššie.  
Ako sú: 

 Podpísanie colného vyhlásenia 

 Odoslanie colného vyhlásenia 

 Zobrazenie odoslaného podania 
 
 
Krok 5. Vydanie rozhodnutia v colnom konaní 
Výsledok rozhodnutia v colnom konaní, používateľ môže pozrieť v časti portálu Zásielka, 
alebo prostredníctvom vyhľadania ZOT, kde sa postupne dostane k informácií týkajúcej 
sa vydaného rozhodnutia. Ako bolo uvedené v kroku 4. v prípade, že používateľ 
nesúhlasí s vydaným rozhodnutím, je mu umožnené elektronicky realizovať Podanie 
opravného prostriedku voči rozhodnutiu v colnom konaní. 
 
Samotný postup získanie výsledku rozhodnutia je popísaný v tejto príručke v službách 
Informovanie sa o stave konania pri vydávaní licencie ZOT, alebo Informovanie sa o 
vydaných licenciách ZOT: 
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6.8 Informovanie sa o stave konania pri vydávaní licencie pre zahraničnoobchodnú 
transakciu 
6.9 Informovanie sa o vydaných licenciách pre zahraničnoobchodné transakcie 
 
Bližšie informácie k detailom tejto služby obsahuje používateľská príručka pre WorkDesk 
obchodníka (WDO), kapitola Katalóg formulárov a Vytvorenie nového podania, 

Podpisovanie dokumentov elektronickým podpisom, elektronicky dostupná na 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/prirucky/prirucka-pre-workdesk-obchodni.  
 

6.6 Súvisiace služby 
a nutné prílohy pre 
komplexné vybavenie 
služby: 
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6.6. Informovanie sa o stave colného konania 

6.1 Názov 
elektronickej služby: 

 
Informovanie sa o stave colného konania 
 

6.2 Používatelia 
elektronickej služby: 

 

 občan (G2C), 

 podnikateľ (G2B) 
 

6.3 Možnosti prístupu 
k službe: 

Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla finančnej 
správy portálu CEP. Po autentifikácií je možné pracovať v prostredí portálu. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka 

 CEP Workdesk obchodníka 
 Príprava podaní 

 Katalóg formulárov 
 Vyhľadávanie formulárov, potrebné vyplniť položku 

„Názov formulára“ hodnotou „SK904“ 
 
URL adresa služby: 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/cep-wo/priprava-podani/katalog-formularov?SK904 
 
Služba je dostupná od 15.12.2014 
 

6.4 Odkaz na video 
príp. audio návod:  

 

6.5 Stručný popis 
a zoznam krokov 
vybavenia služby: 

Služba poskytuje informácie o stave colného konania, možnosť na vyhľadávanie a 
zobrazenie informácií o stave colného konania pre používateľa portálu CEP. Služba 
poskytuje prostriedok na získanie informácie o stave colného konania s príslušného 
colného informačného systému. 
 
Samotná vyhľadanie informácií prebieha nasledovne: 
 
Používateľ po prihlásení v hlavnom menu klikne na možnosť Vyhľadanie formulárov.  
 

Systém zobrazí používateľovi obrazovku pre zadanie 
vyhľadávacích kritérií.  
 
Pre tuto službu je potrebné vyplniť aspoň pole Názov 
formulára a to hodnotou „SK904“.  
 
Pre vyhľadanie stlačí používateľ tlačidlo Vyhľadať. Po 
zvolení možnosti vyhľadať, systém skontroluje či boli 

všetky povinné polia vyplnené a formulár odošle. Systém vyhľadané výsledky zobrazí 
pod vyhľadávacím formulárom vo forme stránkovateľného zoznamu. 
 
Detailný popis realizácie jednotlivých krokov služby 
 
1. Vyhľadanie formulára 
 
Pre oblasť informovania sa o stave colného konania je potrebné vyplniť položku „Názov 
formulára“ hodnotou „SK904“, aby boli zobrazené len relevantné možnosti týkajúce sa 
oblasti informovania sa o stave colného konania.  
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Obrázok: Vyhľadanie formulárov s výsledkom vyhľadania 
 
2. Pokračovať na vyžiadanie informácií 
 
Pokračovať je možné výberom z týchto možností  
SK904.010 - Vyžiadanie informácie o stave CV 
SK904.011 - Vyžiadanie informácie o stave vývozného colného vyhlásenia 
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Obrázok: Vytvorenie nového podania 
 
Používateľ má možnosť vstupu do detailu podania. 
 
3. Detail podania 
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania 
 
Následne je potrebné vyplniť formulár údajmi o colnom vyhlásení (CV), ku ktorému je 
požadovaná informácia o stave. 
 
4. Vyplniť formulár údajmi o CV, ku ktorému je žiadaný stav 
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Obrázok: Detail rozpracovaného podania – formulár 
 
Po vyplnení je potrebné formulár uložiť. Takto rozpracované podania je potrebné 
podpísať a odoslať. 
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania – po uložení formulára 
 
5. Podpísať a odoslať 
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Obrázok: Detail rozpracovaného podania – po podpísaní a pred odoslaním 
 
Ako odpoveď príde správa SK905.010 dostupná v rámci danej ZOT alebo v prehľade 
Zásielky. Táto správa/výsledok služby v sebe nesie informáciu o stave. 
 
6. Detail zásielky – informácia o stave 
 

 
Obrázok: Detail informácie o stave podania 
 
7. Obsah správy – formulára 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/


 

59 
www.opis.gov.sk     www.informatizacia.sk    

 
Obrázok: Detail podania s informáciou o stavy podania 
 
Bližšie informácie k detailom tejto služby obsahuje používateľská príručka pre WorkDesk 

obchodníka (WDO), kapitola Katalóg formulárov, elektronicky dostupná na 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/prirucky/prirucka-pre-workdesk-obchodni. 
 

6.6 Súvisiace služby 
a nutné prílohy pre 
komplexné vybavenie 
služby: 
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6.7. Podávanie žiadosti o vydanie licencie pre realizáciu 

zahraničnoobchodných transakcií 

6.1 Názov 
elektronickej služby: 

 
Podávanie žiadosti o vydanie licencie pre realizáciu zahraničnoobchodných transakcií 
 

6.2 Používatelia 
elektronickej služby: 

 

 občan (G2C), 

 podnikateľ (G2B) 
 

6.3 Možnosti prístupu 
k službe: 

Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla finančnej 
správy portálu CEP. Po autentifikácií je možné pracovať v prostredí portálu. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka 

 CEP Workdesk obchodníka 
 Príprava podaní 

 Katalóg formulárov 
 Vyhľadávanie formulárov, potrebné vyplniť položku 

„Názov formulára“ hodnotou „Žiadosť o vydanie 
licencie“ 

 
URL adresa služby: 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/cep-wo/priprava-podani/katalog-
formularov?Žiadosť o vydanie licencie 
 
Služba je dostupná od 15.12.2014 
 

6.4 Odkaz na video 
príp. audio návod:  

 

6.5 Stručný popis 
a zoznam krokov 
vybavenia služby: 

Služba poskytuje používateľom portálu CEP podávanie žiadosť o vydanie licencie pre 
realizáciu zahraničnoobchodných transakcií. Podmienkou pre podávanie elektronických 
colných vyhlásení je registrácia v CEP.  
 
V prípade, že používateľ ešte nie je zaregistrovaný v CEP, je potrebné postupovať podľa 
informácií k registrácii, ktoré sú uvedené v kapitole 6.11. Registrovanie v informačnom 
systéme Centrálny elektronický priečinok. V prípade, že používateľ je už zaregistrovaný, 
po prihlásení do CEP v službe sa pokračuje podaní. Pri prihlasovaní je potrebné zvoliť 
Kvalifikovaný elektronický podpis a použiť certifikát, v ktorom identifikátor osoby 
zodpovedá hodnote z registračného formulára. Tento certifikát je potrebné použiť aj pri 
podpisovaní podaní vytváraných v CEP. 
 
Samotné podanie prebieha v týchto krokoch 

1. Informovanie sa o plnení podmienok pre realizáciu ZOT 
2. Vytvorenie žiadosti na získanie licencie pre realizáciu ZOT 
3. V prípade potreby je pre vytváranú žiadosť možné doplniť informácie / 

dokumenty Podaním digitalizovaných podporných dokumentov do CEP 
4. Podanie žiadosti o vydanie licencie pre realizáciu ZOT, resp. Podanie 

požiadavky na založenie prípadu ZOT 
 
V prípade potreby môže používateľ realizovať krok 

5. Zmena licencie pre ZOT 
alebo je používateľovi umožnené elektronicky realizovať 
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6. Podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu o vydaní licencie 
7. Podanie dokumentov do IS CEP cez elektronickú podateľňu v prípade, že boli 

vyžiadané od používateľa (žiadateľa) služby 
 
Výstupom služby je    

8. Vydanie licencie pre realizáciu ZOT, ktoré si používateľ môže pozrieť v časti 
portálu Zásielka, alebo prostredníctvom vyhľadania ZOT.  

 
Detailný popis realizácie jednotlivých krokov služby 
 
Krok 1. Informovanie o podmienkach realizácie ZOT  
V prípade, že používateľ nemá presné informácie potrebné k vytvoreniu žiadosti na 
získanie licencie pre realizáciu ZOT, môže využiť informačnú službu vyhľadávania 
informácií o podmienkach realizácie zahraničnoobchodnej transakcie (ZOT), popísanú 
v kap. 6.1. Informovanie o podmienkach realizácie zahraničnoobchodnej transakcie, 
alebo môže pokračovať priamo krokom 2. 
 
Krok 2. Vytvorenie žiadosti na získanie licencie pre realizáciu ZOT 
 
2.1. Vyhľadanie formulára 
 
Pre oblasť podávanie colného vyhlásenia pri dovoze tovaru je potrebné vyplniť položku 
„Názov formulára“ hodnotou „Žiadosť o vydanie licencie“, aby boli zobrazené len 
relevantné možnosti týkajúce sa oblasti colného vyhlásenia pri dovoze tovaru. Pre bližšiu 
špecifikáciu je možné vybrať hodnotu v položke Správca licencie. Nižšie je zobrazený 
zoznam za správcu licencie Pôdohospodárska platobná agentúra.  
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Obrázok: Vyhľadanie formulárov s výsledkom vyhľadania 
 
Alebo je možné vyhľadávať priamo podľa celého názvu žiadosti formulára, napr. „Žiadosť 
o vydanie licencie AGRIM“. 
 

 
Obrázok: Výsledok vyhľadania pre užší výber  
 
Alebo je možné vyhľadávať ľubovoľný formulár žiadosti zadaním „Žiadosť“, kde 
výsledkom je zoznam všetkých možných žiadosti, viď. nižšie uvedený príklad. 
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Obrázok: Výsledkom vyhľadania pre širší výber  
 
2.2. Pokračovať na založenie podania 
 

  
Obrázok: Vytvorenie nového podania  
 
2.3. Výsledok vytvorenia podania 
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Obrázok: Detail vytvoreného podania  
 
Po kliknutí na symbol lupy si používateľ môže pozrieť detail žiadosti. 
 

 
Obrázok: Detail vytvoreného podania - formulára 
 
Krok 3. Podanie digitalizovaných podporných dokumentov do CEP 
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3.1. Pridať dokument na opakované použitie 
 

 
Obrázok: Pridanie dokumentu pre opakované použitie  
 
3.2. Vyber dokumentu na opakované použitie 
 

 
Obrázok: Pridanie dokumentu pre opakované použitie – výber súboru 
 
3.3. Uloženie dokumentu na opakované použitie do systému CEP 
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Obrázok: Pridanie dokumentu pre opakované použitie – uloženie vybratého súboru 
 
3.4. Prehľad dokumentov na opakované použitie 
 

 
Obrázok: Zoznam  dokumentuov pre opakované použitie  
 
Krok 4. Podanie žiadosti o vydanie licencie pre realizáciu ZOT, resp. Podanie 
požiadavky na založenie prípadu ZOT 
Po vytvorení žiadosti je používateľovi umožnené realizovať podanie žiadosti 
nasledovným spôsobom. 
 
4.1. Podpísanie podania 
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Obrázok: Detail rozpracovaného podania 
 
4.2. Odoslanie podania 
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Obrázok: Detail rozpracovaného podania – po podpísaní a pred odoslaním 
 
4.3. Zobrazenie odoslaného podania 
 

  
Obrázok: Zoznam odoslaných podaní 
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Krok (voliteľný) 5. Zmena licencie pre ZOT 
V prípade potreby môže používateľ realizovať krok týkajúci sa zmeny licencie pre ZOT 
nasledovným postupom. 
 
5.1. Podpísanie zmeny licencie 
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania – pred podpísaním 
 
5.2.Odoslanie zmeny licencie 
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Obrázok: Detail rozpracovaného podania – po podpísaní a pred odoslaním 
 
5.3. Zobrazenie odoslaného podania 
 

 
Obrázok: Zoznam odoslaných podaní 
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Krok (voliteľný) 6. Podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu o vydaní 
licencie  
 
V prípade potreby môže používateľ realizovať krok týkajúci sa podania opravného 
prostriedku voči rozhodnutiu o vydaní licencie nasledovným postupom. 
 
6.1. Podpísanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu o vydaní licencie 
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania – pred podpísaním 
 
6.2.Odoslanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu o vydaní licencie 
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Obrázok: Detail rozpracovaného podania – po podpísaní a pred odoslaním 
 
6.3. Zobrazenie odoslaného podania 
 

 
Obrázok: Zoznam odoslaných podaní 
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Krok 7. Podanie dokumentov do IS CEP cez elektronickú podateľňu 
 
Používateľ môže realizovať podanie dokumentov do IS CEP cez elektronickú podateľňu 
v prípade, že sú vyžadované pre spracovanie podania žiadosti, a to nasledovným 
spôsobom. 
 
7.1 .Podpísanie hlavného dokumentu 
 

 
Obrázok: Detail rozpracovaného podania – pred podpísaním 
 
7.2. Odoslanie podania 
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Obrázok: Detail rozpracovaného podania – po podpísaní a pred odoslaním 
 
7.3. Zobrazenie odoslaného podania 
 

 
Obrázok: Zoznam odoslaných podaní 
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Krok 8. Vydanie licencie pre realizáciu ZOT 
 
Výsledok súvisiaci s vydaním licencie pre ZOT si používateľ môže pozrieť v časti portálu 
Zásielka, alebo prostredníctvom vyhľadania ZOT, kde sa postupne dostane k informácií 
týkajúcej sa vydanej licencie. Ako bolo uvedené v kroku 6. v prípade, že používateľ 
nesúhlasí s vydaným rozhodnutím, je mu umožnené elektronicky realizovať Podanie 
opravného prostriedku voči rozhodnutiu o vydaní licencie. 
 
Samotný postup získanie výsledku rozhodnutia je popísaný v tejto príručke v službách 
Informovanie sa o stave konania pri vydávaní licencie ZOT, alebo Informovanie sa o 
vydaných licenciách ZOT: 
6.8 Informovanie sa o stave konania pri vydávaní licencie pre zahraničnoobchodnú 
transakciu 
6.9 Informovanie sa o vydaných licenciách pre zahraničnoobchodné transakcie 
 
Bližšie informácie k detailom tejto služby obsahuje používateľská príručka pre WorkDesk 
obchodníka (WDO), kapitola Katalóg formulárov a Vytvorenie nového podania, 

Podpisovanie dokumentov elektronickým podpisom, elektronicky dostupná na 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/prirucky/prirucka-pre-workdesk-obchodni.  
 

6.6 Súvisiace služby 
a nutné prílohy pre 
komplexné vybavenie 
služby: 
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6.8. Informovanie sa o stave konania pri vydávaní licencie pre 

zahraničnoobchodnú transakciu 

6.1 Názov 
elektronickej služby: 

 
Informovanie sa o stave konania pri vydávaní licencie pre zahraničnoobchodnú 
transakciu 
 

6.2 Používatelia 
elektronickej služby: 

 

 občan (G2C), 

 podnikateľ (G2B) 
 

6.3 Možnosti prístupu 
k službe: 

 Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla finančnej 
správy portálu CEP. Po autentifikácií je možné pracovať v prostredí portálu. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka 

  CEP Workdesk obchodníka 
 ZOT a licencie 

  Zahranično-obchodné transakcie (ZOT) 
 
URL adresa služby: 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/cep-wo/zot-a-licencie/zahranicno-obchodne-
transakcie 
 
Služba je dostupná od 15.12.2014 
 

6.4 Odkaz na video 
príp. audio návod:  

 

6.5 Stručný popis 
a zoznam krokov 
vybavenia služby: 

Služba poskytuje informácie o stave konania pri vydávaní licencie pre 
zahraničnoobchodnú transakciu, možnosť na vyhľadávanie a zobrazenie informácie o 
stave konania pri vydávaní licencie prijatých zahraničnoobchodných transakcií (ZOT) pre 
používateľa portálu CEP. Ak licencia už bola vydaná, používateľ si môže zároveň túto 
licenciu zobraziť. 
 
Na portáli CEP samotná vyhľadanie stavu a zobrazenie licencie prebieha nasledovne: 

 
Používateľ po prihlásení v menu „ZOT a licencie“ klikne 
na možnosť „Zahranično-obchodné transakcie (ZOT)“. 
 
Systém zobrazí používateľovi obrazovku pre zadanie 
vyhľadávacích kritérií pre vyhľadanie ZOT.  
 
Pre odoslanie formulára pre vyhľadanie správ stlačí 
používateľ Vyhľadať. 

 
Obrázok: Ľavé menu WDO 
 
Po zvolení možnosti vyhľadať, systém skontroluje či boli všetky povinné polia vyplnené a 
formulár odošle. Systém vyhľadané výsledky zobrazí pod vyhľadávacím formulárom vo 
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forme zoznamu. 
 
1. Vyhľadanie zahraničnoobchodnej transakcie 
 

 
Obrázok: Výsledok vyhľadávania ZOT  
 
Používateľ má možnosť vstupu do detailu ZOT kliknutím na evidenčné číslo ZOT. Ak 
zadaným vyhľadávacím kritériám nezodpovedá ani jeden záznam potom systém zobrazí 
hlášku: „Vyhľadávacím kritériám nezodpovedá žiaden záznam“. 
 

 
Obrázok: Vstup do detailu vyhľadanej ZOT 
 
2. Detail zahraničnoobchodnej transakcie 
 
Ak si používateľ zvolí zobrazenie detailu ZOT, tak systém zobrazí nové okno, ktoré 
obsahuje kompletný detail ZOT s atribútmi. 
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Obrázok: Detail ZOT s atribútmi 
 
V prípade, že k žiadosti o vydanie licencie neexistuje záznam druhu Zásielka - 
„Vydanie licencie“, znamená to, že žiadosť je v procese spracovávania. Ak záznam 
druhu Zásielka - „Vydanie licencie“ existuje, znamená to, že žiadosť o licenciu bola 
kladne spravovaná a licencia bola žiadateľovi vydaná. Môžu nastať aj iné prípady, 
napr. bude potrebné doplniť informácie k žiadosti apod., v tom prípade bude používateľ 
informovaný iným príslušným druhom Zásielky. 
 
Na obrazovke sa zobrazí sekcia so zoznamom, ktorý obsahuje všetky zásielky a podania 
obsiahnuté v danej ZOT. Zoznam bude obsahovať možnosť vyhľadávania pomocou 
fulltextového vyhľadávacieho poľa. 
 

 
Obrázok: Detail ZOT s prislúchajúcimi podaniami a zásielkami  
    
Ak licencia bola vydaná, používateľ si ju môže pozrieť týmito ďalšími krokmi. Používateľ 
si môže pozrieť aj ostatné prijaté dokumenty druhu Zásielka, ako bolo uvedené napr. 
požiadavka na doplnenie informácií. Po kliknutí na symbol lupy je používateľ 
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presmerovaný na detail danej zásielky/podania. 
 

 
Obrázok: Vstup do detailu podania, alebo zásielky 
 
3. Detail žiadosti o vydanie licencie 
 

 
Obrázok: Detail žiadosti o vydanie licencie 
 
4. Detail zásielky vydávajúcej licenciu 
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Obrázok: Detail zásielky vydávajúcej licenciu 
 
Na  obrazovke sa zobrazia informácie o zásielke a sekcie „Hlavný dokument“, 
„Elektronické podpisy“ a „Reakcia na zásielku“ (v závislosti od typu zásielky). 
 
Po rozkliknutí sekcie „Hlavný dokument“ môže používateľ zobraziť daný dokument po 
kliknutí na symbol lupy. 
 

 
Obrázok: Detail zásielky vydávajúcej licenciu – hlavný dokument 

 
Po rozkliknutí sekcie „Elektronické podpisy“ sa zobrazí elektronický podpis daného 
dokumentu. 
 

 
Obrázok: Detail zásielky vydávajúcej licenciu – podpisy 

 
Po rozkliknutí sekcie „Reakcia na zásielku“ sa zobrazia nasledujúce podsekcie: 

- Existujúce reakcie 
- Možné reakcie 
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Po rozkliknutí možnosti „Existujúce reakcie“ sa zobrazia už vytvorené reakcie na danú 
zásielku. Po kliknutí na reakciu sa zobrazí jej detail. 
 

 
Obrázok: Detail zásielky vydávajúcej licenciu – existujúce reakcie 

 
Po rozkliknutí možnosti „Možné reakcie“ sa zobrazia reakcie, ktoré môže používateľ 
vykonať k danej zásielke. Po kliknutí na ľubovoľnú možnú reakciu sa zobrazí obrazovka 
na vytvorenie vybranej reakcie. 
 

 
Obrázok: Detail zásielky vydávajúcej licenciu – možné reakcie 

 
5. Detail vydanej licencie 
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Obrázok: Detail zásielky vydávanej licencie 

 
Výsledok podania žiadosti je možné získať aj v menu CEP portálu „História komunikácie“ 
v časti „Prijaté zásielky“.  
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Obrázok: Zoznam prijatých zásielok 

 
Bližšie informácie k detailom tejto služby obsahuje používateľská príručka pre WorkDesk 

obchodníka (WDO), kapitola ZOT a licencie, elektronicky dostupná na 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/prirucky/prirucka-pre-workdesk-obchodni. 
 

6.6 Súvisiace služby 
a nutné prílohy pre 
komplexné vybavenie 
služby: 
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6.9. Informovanie sa o vydaných licenciách pre zahraničnoobchodné 

transakcie 

6.1 Názov 
elektronickej služby: 

 
Informovanie sa o vydaných licenciách pre zahraničnoobchodné transakcie 
 

6.2 Používatelia 
elektronickej služby: 

 

 občan (G2C), 

 podnikateľ (G2B) 
 

6.3 Možnosti prístupu 
k službe: 

Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla finančnej 
správy portálu CEP. Po autentifikácií je možné pracovať v prostredí portálu. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka 

 CEP Workdesk obchodníka 
 ZOT a licencie 

 Licencie 
 
URL adresa služby: 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/cep-wo/zot-a-licencie/licencie 
 
Služba je dostupná od 15.12.2014 
 

6.4 Odkaz na video 
príp. audio návod:  

 

6.5 Stručný popis 
a zoznam krokov 
vybavenia služby: 

Služba poskytne informácie súvisiace s vydanou licenciou, možnosť na vyhľadávanie a 
zobrazenie vydaných licencií pre používateľa portálu CEP. Služba poskytne tieto 
informácie držiteľovi licencie.  
 
Samotná vyhľadanie licencie prebieha nasledovne: 
 

Používateľ po prihlásení v menu „ZOT a licencie“ klikne 
na možnosť „Licencie“.  
 
Systém zobrazí používateľovi obrazovku pre zadanie 
vyhľadávacích kritérií pre vyhľadanie vydaných licencií.  
 
Pre odoslanie formulára pre vyhľadanie formulárov stlačí 
používateľ Vyhľadať. 

  
Obrázok: Ľavé menu WDO 

 
Po zvolení možnosti vyhľadať, systém skontroluje či boli všetky povinné polia vyplnené a 
formulár odošle. Systém vyhľadané výsledky zobrazí pod vyhľadávacím formulárom vo 
forme zoznamu. 
 
1. Vyhľadanie licencie 
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Obrázok: Zoznam licencií 

 
Ak systém nenájde podľa zadaných parametrov žiadnu licenciu, systém zobrazí hlášku 
„Vyhľadávacím kritériám nezodpovedá žiaden záznam“. 
 
Používateľ má možnosť vstupu do detailu licencie, kde mu systém zobrazí nové okno, 
ktoré obsahuje kompletný detail licencie s atribútmi. 
 

 
Obrázok: Vstup do detailu licencie 

 
2. Detail licencie 
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Obrázok: Detail licencie 

 
Používateľ si môže zobraziť detail rozhodnutia o vydaní licencie po kliknutí na symbol 
lupy, ktorý k nemu prislúcha 
 

 
Obrázok: Vstup do detailu rozhodnutia 

 
, alebo detail žiadosti o vydanie licencie po kliknutí na symbol lupy, ktorý k nemu 
prislúcha. 
 

 
Obrázok: Vstup do detailu žiadosti 

 
Bližšie informácie k detailom tejto služby obsahuje používateľská príručka pre WorkDesk 

obchodníka (WDO), kapitola ZOT a licencie, elektronicky dostupná na 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/prirucky/prirucka-pre-workdesk-obchodni. 
 

6.6 Súvisiace služby 
a nutné prílohy pre 
komplexné vybavenie 
služby: 
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6.10. Získavanie štatistických prehľadov o zahraničnoobchodných 

transakciách 

6.1 Názov 
elektronickej služby: 

 
Získavanie štatistických prehľadov o zahraničnoobchodných transakciách 
 

6.2 Používatelia 
elektronickej služby: 

 

 podnikateľ (G2B) 
 

6.3 Možnosti prístupu 
k službe: 

Pre používanie služby nie je dostupné GUI (grafické rozhranie). Pre používanie služby je 
potrebná systémová integrácia. 
 
Navigácia k službe k získaniu informácií k integrácii:  
Titulná stránka 

 Ako používať CEP 
 Podklady pre dodávateľov vašich informačných systémov 

 
URL adresa služby k získaniu informácií k integrácii: 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/ako-pouzivat-cep/podklady-pre-dodavatelov 
 
Služba je dostupná od 15.12.2014 
 

6.4 Odkaz na video 
príp. audio návod:  

 

6.5 Stručný popis 
a zoznam krokov 
vybavenia služby: 

Služba umožní získať štatistické prehľady z údajovej základne informačného systému 

Centrálny elektronický priečinok, ktoré sa týkajú zahraničnoobchodných transakcií (ZOT). 

Výstupom tejto služby sú reporty, ktoré sa generujú na základe zadaných vstupných 

parametrov. Systém poskytuje reporty vo formáte html, xml, pdf, excel, csv, rtf. 

Požadovaný formát reportu si používateľ zadáva pri požiadavke na report. 

Pre používanie služby nie je dostupné GUI (grafické používateľské rozhranie). Pre 

používanie služby je potrebná systémová integrácia. Bližšie informácie o integrácií 

a používaní služby sú uvedené v dokumente „Integračný manuál IS podnikateľa a ES 

CEP“, ktorý je dostupný na stránke www.cep.financnasprava.sk v časti „Ako používať 

CEP“ > „Podklady pre dodávateľov vašich informačných systémov“ 

  

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/ako-pouzivat-cep/podklady-pre-dodavatelov
http://www.cep.financnasprava.sk/
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/ako-pouzivat-cep/podklady-pre-dodavatelov


 

88 
www.opis.gov.sk     www.informatizacia.sk    

Obrázok: Stránka na získavanie štatistických prehľadov o zahraničnoobchodných transakciách 

 

6.6 Súvisiace služby 
a nutné prílohy pre 
komplexné vybavenie 
služby: 

 

 

  

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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6.11. Registrovanie v informačnom systéme Centrálny elektronický 

priečinok 

6.1 Názov 
elektronickej služby: 

 
Registrovanie v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok 
 

6.2 Používatelia 
elektronickej služby: 

 

 občan (G2C), 

 podnikateľ (G2B) 
 

6.3 Možnosti prístupu 
k službe: 

Predmetná služba je aj verejne dostupná, to znamená, že pre prístup k službe nie je 
potrebné autentifikovať sa na webovom sídle finančnej správy CEP. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka 

 Registrácia  
(úvodná stránka - horná pravá časť a „Registrácia“, úvodná stránka, časť „Ako 
používať CEP“ a prvá položka „Informácie k registrácii“. Na konci informačného 
obsahu je text „Pre zaregistrovanie/zmenu údajov pokračujte na registračný 
formulár.“ s odkazom na registračný formulár) 

 
URL adresa služby: 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/registracia/registracia-presmerovanie 
 
Služba je dostupná od 15.12.2014 
 

6.4 Odkaz na video 
príp. audio návod:  

 

6.5 Stručný popis 
a zoznam krokov 
vybavenia služby: 

Služba slúži na registrácia subjektov v rámci elektronickej komunikácie v colnom konaní. 
V rámci colného konania je možné využívanie vybraných elektronických služieb, a to  
- podávanie colných vyhlásení pri dovoze a vývoze a predbežných colných vyhlásení 

pri dovoze a vývoze tovaru, 
- podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit, správa záruky pre colný 

režim tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit (ďalej len „Tranzit“). 
 
Registrovať pre elektronickú komunikáciu sa môžu právnické aj fyzické osoby, pre ktoré 
platí 
- Registrácia pre právnické osoby – hospodárske subjekty 

o Okrem základných údajov požadovaných pri registrácií je nutné uviesť číslo 
EORI. Ak hospodársky subjekt ešte nebol registrovaný, teda nemá 
pridelené číslo EORI, je potrebné sa zaregistrovať v zmysle postupov 
publikovaných na PFS https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-
obchodny-tovar/EORI  

 
- Registrácia pre fyzické osoby – nepodnikateľ 

o Okrem základných údajov požadovaných pri registrácií je nutné uviesť 
rodné číslo fyzickej osoby (nevyžaduje sa číslo EORI). 

 
Registráciu fyzickej osoby nepodnikateľa do CRegu (centrálneho registra pre colné 
systémy), ktorá je povinná pre podávanie vyššie uvedených colných vyhlásení, 
zabezpečí registrátor pre CEP na základe prijatej žiadosti o registráciu do IS CEP. 
 
V prípade, že fyzická osoba – nepodnikateľ bude v colnom konaní zastupovaná, napr. pri 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/registracia/registracia-presmerovanie
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/registracia/registracia-presmerovanie
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/registracia/registracia-presmerovanie
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI
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podávaní colného vyhlásenia využije služby kuriéra alebo služby špedičnej spoločnosti 
(ďalej len „zástupca“), registráciu do CRegu buď zabezpečuje zástupca (na základe 
splnomocnenia fyzickej osoby) alebo si fyzická osoba zabezpečuje sama v zmysle 
postupov publikovaných na PFS - https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-
obchodny-tovar/EORI#fon_szso v časti „Fyzické osoby – nepodnikatelia (slovenské a 
zahraničné súkromné osoby). 
V tomto prípade fyzická osoba – nepodnikateľ registráciu do CEP nevykonáva. 
 
Samotná registrácia prebieha nasledovne: 
 
1. Verejná časť portálu – linky na informácie o registrácií 
  

 
Obrázok: Hlavná stránka portálu CEP 

 
Po kliku na niektorú z liniek (úvodná stránka - horná pravá časť a „Registrácia“, úvodná 
stránka, časť „Ako používať CEP“ a prvá položka „Informácie k registrácii“) sa zobrazia 
informácie k registrácií. Na konci informačného obsahu je text „Pre 
zaregistrovanie/zmenu údajov pokračujte na registračný formulár.“ s odkazom na 
registračný formulár. 
 

 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI#fon_szso
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Obrázok: Vstup na zaregistrovanie sa  

 
Po kliku na text „registračný formulár“ s odkazom sa používateľovi zobrazí registračný 
formulár. 
 
2. Zobrazenie registračného formulára 
 

 
Obrázok: Registračný formulár 

 
3. Vyplnenie a uloženie registračného formulára 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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Obrázok: Registračný formulár - uloženie 
 
4. Odoslanie registračného formulára 
 

 
Obrázok: Výsledok registrácie 

 

6.6 Súvisiace služby 
a nutné prílohy pre 
komplexné vybavenie 
služby: 

 

 

  

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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6.12. Hodnotenie spokojnosti používateľov s informačným systémom 

Centrálny elektronický priečinok 

6.1 Názov 
elektronickej služby: 

 
Hodnotenie spokojnosti používateľov s informačným systémom Centrálny elektronický 
priečinok 
 

6.2 Používatelia 
elektronickej služby: 

 

 občan (G2C), 

 podnikateľ (G2B) 
 

6.3 Možnosti prístupu 
k službe: 

Pre používanie služby je nutné prihlásenie (autentifikácia) do webového sídla finančnej 
správy portálu CEP. Po autentifikácií je možné pracovať v prostredí portálu. 
 
Navigácia k službe:  
Titulná stránka 

 CEP Workdesk obchodníka 
 Pomoc 

 Prieskum spokojnosti 
 
URL adresa služby: 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/cep-wo/pomoc/prieskum-spokojnosti/ 
 
Služba je dostupná od 15.12.2014 
 

6.4 Odkaz na video 
príp. audio návod:  

 

6.5 Stručný popis 
a zoznam krokov 
vybavenia služby: 

Služba poskytuje možnosť pre podanie hodnotenia spokojnosti obchodníka s 
elektronickými službami IS CEP a to formou vyplnenia dotazníka prieskumu spokojnosti 
pre prihlásených používateľov portálu CEP. 
 
Samotné hodnotenie prebieha nasledovne 

 
Používateľ v menu „Pomoc“ klikne na možnosť „Prieskum 
spokojnosti“. Systém používateľovi zobrazí novú 
obrazovku so pre vyplnenie prieskumu spokojnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok: Ľavé menu WDO 

 
1. Vyplnenie hodnotenia spokojnosti 
 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Obrazovka na zaznamenanie spokojnosti s portálom CEP 

 
Po vyplnení prieskumu môže používateľ formulár odoslať na spracovanie pomocou 
tlačidla Odoslať. Po úspešnom odoslaní sa zobrazí hláška Údaje boli úspešne 
odoslané. 
 
2. Odoslanie hodnotenia 
 

http://www.opis.gov.sk/
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Obrázok: Obrazovka na zaznamenanie spokojnosti s portálom CEP – po úspešnom odoslaní 

 
Bližšie informácie k detailom tejto služby obsahuje používateľská príručka pre WorkDesk 

obchodníka, kapitola Prieskum spokojnosti, elektronicky dostupná na 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/prirucky/prirucka-pre-workdesk-obchodni. 
 

6.6 Súvisiace služby 
a nutné prílohy pre 
komplexné vybavenie 
služby: 

 

 

  

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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7. Kontaktujte nás 
Kontaktujte nás Call centrum: +421 (48) 4317 222 

 
Sídlo Finančného riaditeľstva SR 
Finančné riaditeľstvo SR 
Lazovná č. 63 
974 01 Banská Bystrica 
IČO: 42499500 
 
Banská Bystrica - tel.: +421 (48) 4393111  
Bratislava - tel.: +421 (2) 48273111, 112, 115; fax: +421 (2) 43421879 
https://www.cep.financnasprava.sk/sk/kontakty 
 
Ostatné Kontakty na organizačné útvary Finančného riaditeľstva SR sú dostupné na 
webovej adrese: 
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/financne-riaditelstvo-sr 
 
Ako komunikovať s finančnou správou 
V hlavnom menu položka „Kontakty“, kde sa po kliknutí zobrazia 
informácie o možných komunikačných kanáloch (telefonicky, mailom, 
online chat, kontaktný formulár) s finančnou správou. Uvedené sú aj kontakty 
nahlasovanie sťažnosti, podnety týkajúce sa trestnej činnosti. 
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/_1#AkoKomunikovat 
 
Ďalšie možnosti komunikácie 
 
Kontakty na úrady 
Kontaktné informácie  pre jednotlivé colné a daňové úrady a ich pobočky sú uvedené na 
adrese: https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-urady. Na stránke sa 
zobrazujú údaje o adresách, e-mailovej adrese a telefonických kontaktoch, úradné hodiny 
pre príslušný úrad a prípadne pre podateľňu úradu. 
 
Telefonicky cez infolinku 

 
 

Po skončení komunikácie na informačnej linke s operátorom finančnej správy  
je umožnené ohodnotiť operátora prostredníctvom 
aplikácie Staffino. 
 

Elektronicky mailom 
Mailová komunikácia je zabezpečovaná prostredníctvom 
aplikácie Live Agent, kde je umožnené vybrať konkrétnu 
tému dopytu (napr.: Technická podpora, DPH, Daň 

z príjmov FO, atď.). 
 
Online chat 

Online komunikácia je zabezpečovaná prostredníctvom 
aplikácie Live Chat. 
 

Opýtajte sa finančnej správy  
Komunikácia prebieha prostredníctvom Kontaktného formulára, na adrese: 
https://www.financnasprava.sk/sk/opytajte-sa-financnej-spravy  
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