
Štruktúry evidenčných čísiel používaných v Edovoze 
 
 

V tomto dokumente uvádzame podrobnosti o štruktúrach jednotlivých evidenčných čísiel 
používaných v Edovoze   
 
 
Odporúčaná štruktúra č.1 LRN  (Lokálne evidenčné číslo) 
 

Používa sa pri podávaní colného vyhlásenia elektronickou formou. LRN prideľuje software 
deklaranta. Slúži na identifikáciu colného vyhlásenia pri výmene elektronických správ medzi colným 
úradom a deklarantom.  

Uvedená štruktúra je len odporúčaná, číslo LRN nebude validované voči štruktúre. Odporúča sa 
však vyvarovať rôznym interpunkčným znamienkam a kódom.  
 

Pole 
 

Obsah Typ pole Príklady 

      1 
Posledné dve číslice roku, v ktorom bolo colné 
vyhlásenie podané (RR) 

Numerické 2 16 

2 
Jedinečný identifikátor povolenia  príslušného 
úradu na podávanie colných vyhlásení 
v elektronickej forme 

Alfanumerické 10 15TAD00001 

4 Jedinečný identifikátor  počítačového pracoviska  
Numerické 3 001 

5 

Poradové číslo colného vyhlásenia v danom roku 
   Numerické 7 0001017 

Pole 1 sa vypĺňa tak, ako je popísané vyššie. 

Pole 2 musí byť vyplnené jedinečným identifikátorom pre povolenie príslušného úradu (FR SR) na 
podávanie colných vyhlásení v elektronickej forme pre režim tranzitu.  

V poli 4 slúži deklarantovi na rozlíšenie jednotlivých pracovných staníc (počítačových pracovísk) v rámci 
svojej pôsobnosti a jedného povolenia. Ak sa jedná o sieťové pracovisko môže byť „000“.  
 
 
Štruktúra č.2. Evidenčné číslo colného úradu 
 

Odsek Obsah Typ odseku Príklad 

1 Kód krajiny, v ktorej sa nachádza colný úrad (pozri 
KRAJINA) 

Alfabetický 2 SK 

2 Národné číslo colného úradu Alfanumerický 6     556200 

Odsek 1, ako je vysvetlené vpredu. 

V odseku 2 sa uvádza šesťmiestny alfanumerický kód. Týmito šiestimi znakmi môžu národné správy, 
v prípade potreby, určiť hierarchiu colných úradov. 



  

 
 

 

 
Štruktúra č.3.MRN – Evidenčné číslo dovoznej operácie  
 
MRN je prideľované colným úradom odoslania pri prijatí colného vyhlásenia.  
 
15SK607601000899R9 
 

Pole 
 

Obsah Typ pole Príklady 

       1 
Posledné dve číslice roku, v ktorom bola záruka 
prijatá (RR) 

Numerické 2 15 

2 
Identifikátor krajiny, v ktorej je sa nachádza úrad 
odoslania (kód krajiny ISO Alpha 2) 

Alfabetické 2 SK 

3 
Unikátny identifikátor pre dovoznú operáciu za 
rok a krajinu 
 
 

alfanumerický 12 607601000899 

4 Identifikátor režimu  
Pre dovozné colné vyhlásenie = R 

Alfabetické 1 R 

5 Kontrolná číslica alfanumerický 1 9 

 

Pole 1 – posledné dvojčíslie roka napr. 02 

Pole 2  -  kód krajiny colného úradu odoslania napr. SK 
 
Pole 3 -  uvádza sa identifikátor pre tranzitnú operáciu. Každá tranzitná operácia v rámci danej krajiny 
v priebehu jedného roka musí mať jedinečné číslo.  MRN obsahuje  aj číslo colného úradu dovozu 
 
Pole 4 – obsahuje identifikátor  
 
*  
Pole 5 - uvádza sa hodnota slúžiaca ako kontrolná číslica pre celé MRN. Toto pole umožní zistiť chybu 
pri zápise MRN. Kontrolná číslica, ktorá je počítaná z hodnoty kontrolného súčtu polí 1-5. Táto číslica 
slúži na kontrolu čísla MRN.  Algoritmus výpočtu kontrolnej číslice je uvedený v  
Algoritmus_MRN_GRN.doc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algoritmus_MRN_GRN.doc


  

 
 

 
 
 

4. Štruktúra č.4. Evidenčné číslo colného vyhlásenia (SADCodeShort) 
 
607610500899 
 

  

Pole 
 

Obsah Typ pole Príklady 

       1 
Kód pobočky CÚ dovozu Numerické 4 6067 

2 Séria ev.čísla 

       0 - vývozné CV 

1- dovozné CV 

2- neobchodný tovar v dovoze 

3- výmer iným spôsobom  

AlfaNumerické 1 1 

3 
Podséria ev.čísla 
0-9  
Využíva sa v prípade vyčerpania poradového 
čísla v danom roku v rámci CÚ dovozu 
 

Numerický 1 0 

4 Koncová číslica roka Numerický  1 5 

5 Poradové číslo v danom roku Numerický 5 00899 

 
 Je vytvorené systémom pri registrácii CV nasledovne  
1.-4. znak - kód pobočky,  
5. znak - séria ev.čísla  
6. znak - podséria ev.čísla ,  
7. znak - posledná číslica z roku registrácie,  
8.-12. znak - poradové číslo CV.  


