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Aktualizované k 24.09.2021 

 
Postup držiteľa režimu  pri havarijnom stave na colnom úrade odoslania – štandardný postup  

 
 

A. Správa SK028 (správa o prijatí tranzitného vyhlásenia)  nebola doručená 
 

Ak nebola držiteľovi režimu doručená elektronická správa o prijatí tranzitného vyhlásenia – SK028,  resp. správa 
o neprijatí tranzitného vyhlásenia – SK906 v lehote do  30 minút od zaslania elektronickej správy SK015 - podanie 
tranzitného vyhlásenia, bude  držiteľ režimu postupovať nasledovne: 

 
1. Kontaktuje  príslušníka FS povereného riešením havarijného stavu na colnom úrade odoslania,  resp. vedúceho 

zmeny.  
 

2. Poverený  príslušník FS na základe údajov potrebných na identifikáciu tranzitného vyhlásenia (LRN - predmet 
správy, názov držiteľa režimu) informuje držiteľa režimu, či sa už uvedené tranzitné vyhlásenie  nachádza v systéme 
úradu odoslania a či už bolo prijaté, resp. či boli splnené všetky podmienky na jeho prijatie.  
 

3. Ak sa tranzitné vyhlásenie nenachádza v systéme colného úradu odoslania, poverený príslušník FS colného úradu 
odoslania informuje držiteľa režimu o možnej príčine nedoručenia elektronickej správy. Ak ide o výpadok systému 
colného úradu odoslania na čas dlhší ako 60 minút,  držiteľ režimu prechádza na havarijný postup.    

a.) Ak bola držiteľovi režimu zaslaná Národným centrom pomoci (ďalej len „Helpdeskom“) e-mailová správa 
o výpadku na danom colnom úrade (pozn. správy budú zasielané pri výpadku ktoréhokoľvek colného úradu, 
t. j. že je potrebné sa presvedčiť, či daná informácia je pre držiteľa režimu dôležitá alebo nie) s plánovaným 
výpadkom dlhším ako 60 minút, informuje colný úrad odoslania o prechode na havarijný postup.   

b.) Ak držiteľ režimu zistil na www.financnasprava.sk v časti „Aktuality“, že  príslušný colný úrad odoslania je  
v tomto čase nedostupný a jeho predpokladaný výpadok je dlhší ako 60 minút, prechádza na havarijný postup.  

 
4.  Držiteľ režimu vyhotoví písomné colné vyhlásenia pre tranzit na tlačive JCD, prípadne JCDd alebo Ložného listu 

v zmysle platnej legislatívy, pozostávajúce minimálne z listov 1, 4 a 5 JCD.  
 
Ak jeho systém umožňuje uloženie deklarácie na prenosné médium, môže ho predložiť spolu s tlačivom JCD.    
Listy č. 1, 4 a 5  tranzitného vyhlásenia  predloží colnému úradu odoslania. Tranzitné vyhlásenie spracovávané 
výpočtovou technikou môže byť vyhotovené na  bielom papieri formátu A4. 
 
V takomto prípade je potrebné colnému úradu odoslania predložiť aj originál potvrdenia (TC31, TC32, TC33,  
resp. iný spôsob zabezpečenia colného dlhu) o zabezpečení colného dlhu. 

 
5. Ak bol uplatnený postup v zmysle bodu 3 a), držiteľ režimu po obdržaní správy o opätovnom sprístupnení colného 

úradu odoslania, môže ukončiť havarijný postup.  
 
6. Ak bol pri prechode na havarijný postup uplatnený spôsob v zmysle bodu 3 b), držiteľ režimu priebežne (minimálne 

raz za hodinu) kontroluje stav nedostupnosti colného úradu na uvedenej web stránke. Po opätovnom obnovení 
nedostupnosti môže colný úrad odoslania ukončiť havarijný postup. 

 
 

B. Havarijný stav v systéme držiteľa režimu 
 
V prípade, ak je systém  držiteľa režimu dočasne nefunkčný, držiteľ režimu predkladá písomné colné vyhlásenie  
na predpísanom tlačive JCD (JCDd) spolu s originálom potvrdenia o zabezpečení colného dlhu. 
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