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1 Informačný systém kontrolných známok
1.1 O aplikácii
Informačný systém kontrolných známok umožňuje odberateľom kontrolných známok (ďalej
len „odberateľ KZ “) § 9b podľa zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
(ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.“) alebo podľa § 51 a 53 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej
dani z alkoholických nápojov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“) požiadať colný úrad o vydanie
kontrolných známok (ďalej len „KZ), oznámiť zamestnancovi Finančného riaditeľstva Slovenskej
republiky (ďalej len „FR SR“) počet a identifikačné čísla kontrolných známok pri reklamácii,
požiadať colný úrad o zničenie poškodených alebo z iného dôvodu nepoužiteľných KZ, oznamovať
v súvislosti s označovaním spotrebiteľského balenia FR SR údaje ustanovené všeobecne záväzným
právnym predpisom, požiadať colný úrad o opravu nesprávne oznámených údajov o použití KZ CÚ,
opravu nesprávne uvedených údajov v mesačnej evidencii CÚ a viesť si evidenciu KZ v zmysle
vyššie uvedených zákonov.
Informačný systém kontrolných známok (ďalej len „ISKZ“) pokrýva nasledovné registre:


Register odberateľov kontrolných známok zahŕňajúci okrem v súčasnosti existujúcich
typov odberateľov, ktorými sú Prevádzkovateľ daňového skladu, Oprávnený príjemca
a Dovozca, Odberateľ mimo pozastavenia dane; aj nový typ odberateľa, a to príjemcu
bezdymových tabakových výrobkov Držiteľa povolenia na prijatie a dovoz bezdymového
tabakového výrobku.



Register spotrebiteľských balení liehu, register spotrebiteľských balení tabakových
výrobkov a register spotrebiteľských balení bezdymových tabakových výrobkov
udržiavaný odberateľmi KZ v rozsahu definovanom legislatívou. Každú použitú kontrolnú
známku je možné overiť voči spotrebiteľskému baleniu liehu (ďalej len „SBL“),
spotrebiteľskému baleniu tabakových výrobkov (ďalej len „SBTV“) a spotrebiteľskému
baleniu bezdymových tabakových výrobkov (ďalej len „BTV“) v registri.



Register kontrolných známok pre spotrebiteľské balenia liehu, tabakových výrobkov
a bezdymových tabakových výrobkov kde je možné o každej kontrolnej známke od
samotného vygenerovania 12 miestneho alfanumerického kódu získať informáciu, či sa
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kontrolná známka bola prevzatá, použitá, alebo poškodená odberateľom KZ, či bola
exspirovaná, reklamovaná alebo určená na zničenie. Každá KZ je od času jej prevzatia
odberateľom KZ viazaná na konkrétneho odberateľa KZ a ku každej použitej KZ je vedená
informácia, na ktoré SBL, resp. SBTV alebo BTV z registra spotrebiteľských balení bola KZ
použitá.
ISKZ tiež pokrýva povinnú evidenciu vedenú odberateľom KZ: Povinná evidencia odberateľa
KZ je vedená v rozsahu požadovanom legislatívou.
Procesy súvisiace s kontrolnými známkami pokryté ISKZ relevantné pre odberateľov KZ:
Všetky nasledovné procesy súvisiace s evidenciou odberateľov KZ, s objednávaním, so správou
a použitím kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu, tabakových
výrobkov a bezdymových tabakových výrobkov sú pokryté navrhovaným systémom ISKZ.


Proces evidencie nového odberateľa KZ zahŕňa elektronickú požiadavku na zaevidovanie
nového odberateľa KZ, posúdenie požiadavky colným úradom, správu osôb oprávnených
pristupovať v mene odberateľa KZ do ISKZ a správu osôb splnomocnených na fyzický odber
kontrolných známok.



Proces objednávania kontrolných známok pokrýva zadanie požiadavky na odber
kontrolných známok odberateľom KZ, posúdenie žiadosti odberateľa KZ colným úradom,
určenie termínu na prevzatie kontrolných známok FR SR v rozsahu ich kompetencií až po
zadanie požiadavky na tlač kontrolných známok Mincovni Kremnica, štátny podnik (ďalej len
„tlačiareň“).



Proces odberu kontrolných známok odberateľom KZ, pokrýva správu a preverenie osôb
splnomocnených odberateľom KZ k fyzickému prevzatiu kontrolných známok, evidenciu
preberacích protokolov a zaevidovanie prevzatia kontrolných známok odberateľom KZ.



Reklamačný proces umožňuje odberateľovi KZ reklamovať poškodené kontrolné známky,
ktoré nie je možné použiť na označenie SBL, SBTV alebo BTV. Reklamačný proces zahŕňa
celú agendu od oznámenia KZ na reklamáciu, ich prevzatie tlačiarňou na posúdenie
oprávnenosti reklamácie, vrátane evidencie preberacích protokolov, samotné posúdenie
oprávnenosti reklamácie tlačiarňou, dotlač KZ v prípade uznanej reklamácie a opätovné
prevzatie KZ odberateľom KZ.
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Proces použitia kontrolných známok na označenie spotrebiteľských balení liehu,
tabakových výrobkov a bezdymových tabakových výrobkov. Každá KZ je po použití
odberateľom KZ priradená ku konkrétnemu SBL, SBTV alebo BTV z registra
spotrebiteľských balení.



Proces odovzdania nepoužitých a poškodených kontrolných známok colnému úradu.
V prípade exspirácie KZ, poškodenia KZ, nepoužitia KZ z iného dôvodu alebo konca činnosti
odberateľ KZ môže požiadať colný úrad o ich zničenie prípadne oznámiť colnému úradu ich
odovzdanie.



ISKZ pokrýva tiež agendu súvisiacu s exspiráciou kontrolných známok, ktorá zahŕňa
monitorovanie nepoužitých kontrolných známok vzhľadom na termín ich exspirácie možnosť
uloženia pokuty za neodovzdanie exspirovaných KZ, prevzatie exspirovaných KZ a označenie
KZ na zničenie.

2 Začíname
2.1 Prvky aplikácie ISKZ
2.1.1 Nástroje
Tlačidlo Nástroje umožňuje Exportovať do Excelu – táto funkcionalita umožňuje
exportovať aktuálnu prehľadovú obrazovku do Excelu. Po kliknutí na tlačidlo Exportovať do Excelu
sa zobrazí používateľovi okno s možnosťou uloženia .xls súboru. Pre uloženie súboru je potrebné
vybrať tlačidlo Uložiť. Pre návrat do prehľadovej obrazovky sa použije tlačidlo Zrušiť.

Obrázok 1.

Tlačidlo nástroje s voľbou Exportovať do Excelu

2.1.2 Filter
Filter slúži na vyhľadávanie podmnožiny údajov z celkového rozsahu údajov na základe
určených kritérií buď:


vpísaním hľadaného výrazu



výberom z číselníka (napr. Stav)

Strana 9 / 182

Po zadaní kritérií používateľ vyfiltruje údaje pomocou tlačidla Filtrovať. Pre zrušenie
konkrétneho filtra klikneme na tlačidlo Zrušiť filter.

Obrázok 2.

Príklad zobrazenia filtra

2.1.3 Stránkovanie
Na obrazovkách, ktoré obsahujú množstvo záznamov, je možné využiť prvky stránkovania,
ktoré používateľovi uľahčujú prezeranie záznamov. Používateľ sa môže prepínať max. medzi
najbližšími deviatimi stranami od aktuálnej strany, na ktorej sa práve nachádza alebo sa môže
pomocou tlačidiel so šípkami ihneď dostať na prvú alebo poslednú stranu.

Obrázok 3.

Prvky stránkovania

Ďalej má možnosť prispôsobiť si počet záznamov, ktoré budú zobrazené na jednej strane výberom zo
zoznamu, kde si môže vybrať z možností 25, 50, 100 alebo 200 záznamov.

Obrázok 4.

Počet záznamov
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2.1.4 Prvky aplikácie
Tlačidlo

Popis
Slúži na minimalizovanie okna (napr. filtra)
Slúži na maximalizovanie okna
Slúži na detailné zobrazenie konkrétneho záznamu
Slúži na tlač konkrétneho záznamu
Hlavička stĺpca prehľadovej obrazovky (nie je možné
podľa nej usporadúvať záznamy)
Hlavička stĺpca prehľadovej obrazovky (je možné podľa
nej usporadúvať záznamy, kliknutím na text hlavičky)
Hlavička stĺpca prehľadovej obrazovky (záznamy sú
usporiadané od najnovších po najstaršie, alebo od Z po
A), kliknutím na text hlavičky zmením usporiadanie
Hlavička stĺpca prehľadovej obrazovky (záznamy sú
usporiadané od najstarších po najnovšie, alebo od A po
Z), kliknutím na text hlavičky zmením usporiadanie
Políčko na zaškrtnutie
Needitovateľné pole
Editovateľné pole
Výberové pole, pre vybratie jednej z možností sa klikne
na pole
Označenie povinného poľa formulára
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Informačná hláška o úspešnom uložení záznamu
Vysvetľujúca

informačná

hláška

o význame

vyplňovaného poľa

2.1.5 Menu aplikácie
2.1.5.1 Základné menu
Panel na ľavej strane obrazovky. Základné menu obsahuje položky pre výber základnej
kategórie funkcionality.

Obrázok 5.

Základné kategórie
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Kliknutím na ikonku

vedľa každej kategórie si používateľ zobrazí zoznam položiek pre

bližšie rozlíšenie služieb v rámci základnej kategórie funkcionality. Kliknutím na text v základnom
menu sa zobrazí obrazovka pre prístup napr. k objednávkam.

Obrázok 6.

Základné menu s položkami

2.1.5.2 Informačné menu
Panel umiestnený hore, ktorý je vždy viditeľný a zobrazuje názov aplikácie a identifikáciu
prihláseného používateľa:
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Identifikácia používateľa - zobrazuje meno a priezvisko práve
prihláseného používateľa a



odhlásenie prihláseného používateľa

2.2 Povinnosti odberateľa KZ vyplývajúce z hmotnoprávnych predpisov
a všeobecne záväzných predpisov vydaných Ministerstvom financií
Slovenskej republiky
Odberateľ KZ je povinný prostredníctvom ISKZ:


Požiadať miestne príslušný colný úrad o vydanie kontrolných známok: kapitola Objednávky.



o § 53 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z..
o § 9b ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z..
V súvislosti s označovaním spotrebiteľského balenia oznamovať údaje ustanovené všeobecne
záväzným právnym predpisom vydaným Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej
len „všeobecne záväzným predpisom“) o použití kontrolných známok na označenie
spotrebiteľského balenia: kapitola Oznámiť označenie spotrebiteľského balenia .



o § 53 ods. 12 zákona 530/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
o § 9b ods. 13 zákona 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Oznámiť colnému úradu prostredníctvom ISKZ počet a identifikačné čísla poškodených
alebo z iného dôvodu nepoužiteľných KZ najneskôr 3 pracovné dni pred ich odovzdaním
(lieh) resp. počet poškodených alebo z iného dôvodu nepoužiteľných KZ najneskôr 3
pracovné dni pred ich odovzdaním (tabak).



o § 53 ods. 14 zákona č. 530/2011 Z. z.
o §9b ods. 16 zákona č. 106/2004 Z. z.
Požiadať colný úrad o zničenie kontrolných známok, ktoré nepoužil na označenie
spotrebiteľského balenia v lehote desiatich mesiacov odo dňa ich prevzatia: kapitola Žiadosti
o odovzdanie kontrolných známok colnému úradu.



o § 53 ods. 16 zákona 530/2011 Z. z.
o § 9b ods. 18 zákona 106/2004 Z. z.
Najneskôr tri pracovné dni pred predložením reklamovaných kontrolných známok oznámiť
zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni počet a identifikačné čísla reklamovaných
kontrolných známok: kapitola Reklamácie.
o § 53 ods. 9 zákona 530/2011 Z. z.
o § 9b ods. 9 zákona 106/2004 Z. z.
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Viesť mesačnú evidenciu a uzatvoriť ju najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca: kapitola Mesačná evidencia
o § 53 ods. 20 zákona 530/2011 Z. z.
o § 9b ods. 21 zákona 106/2004 Z. z.

2.3 Práca s identifikačnými číslami kontrolných známok
V aplikácii sa na viacerých obrazovkách zadávajú identifikačné čísla kontrolných známok. Je ich
možné zadať nasledujúcim spôsobom:


Kód KZ
Vypĺňa sa konkrétne 12-miestne identifikačné číslo kontrolnej známky



Interval KZ
Vypĺňa sa dolná a horná hranica intervalu. Pri práci s intervalom treba vychádzať z toho, že
prvé 2 znaky predstavujú kontrolný súčet, ďalšie 2 znaky sériu sekvencie a zvyšných 8
znakov je sekvenčných, pričom prvé 3 znaky sú alfanumerické a zvyšných 5 znakov
numerických. Interval musí byť neprerušený, t.j. ak nie je možné vykonať s ľubovoľnou
kontrolnou známkou z daného intervalu požadovanú operáciu, predmetná operácia sa
nevykoná ani pre interval v ktorom sa kontrolná známka nachádza. Rozdiel posledných 5
numerických znakov nemusí byť hodnota 500, ale môže byť aj viac z dôvodu, že v intervale
sa môžu nachádzať aj nepodarky.



Kód HK
Vypĺňa sa identifikačné číslo balíka, skupinového alebo prepravného obalu, ďalej len
hierarchický kód, resp. HK. V platnom hierarchickom kóde sú zoskupené kontrolné známky
s rovnakými vlastnosťami a pri vykonaní operácie nad čiastkovým množstvom kontrolných
známok z daného balíka/balenia, hierarchický kód okamžite stráca svoju platnosť a nie je
možné prostredníctvom neho vykonať žiadnu ďalšiu operáciu.



Interval HK
Vypĺňa sa dolná a horná hranica intervalu, pričom pre rozsah HK platí to isté, ako pre rozsah
KZ.

Pri zadávaní identifikačných čísel KZ/HK sa najskôr pridávajú identifikačné čísla do tabuľky
Sumarizácia záznamov pomocou tlačidiel Pridať KZ alebo Pridať HK alebo Pridať interval KZ alebo
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pridať interval HK, pričom požadovaná operácia (napr. oznámenie označenia spotrebiteľského
balenia) sa vykoná až po potvrdení spodným tlačidlom Pridať.

Obrázok 7.

Tlačidla pre pridanie KZ/HK k spotrebiteľskému baleniu
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3 Práca s aplikáciou ISKZ
3.1 Prihlasovanie
Používateľ (odberateľ KZ) pre prístup do systému ISKZ musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
•

autorizované elektronické služby (AES) sú používateľovi dostupné až po prihlásení sa
používateľa na PFS a po jeho úspešnej identifikácii, autentifikácii a autorizácii.
Služby sú poskytované prostredníctvom osobnej internetovej zóny používateľa (OIZ)
v kontexte s vybraným daňovým subjektom, na ktorý má používateľ platnú
autorizáciu.

Bližšie

na

PFS

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-

sluzby/autorizovane-sluzby
•

Overenie splnenia podmienok AES, v prípade ak počítač používateľa nespĺňa
podmienky potrebné pre elektronickú komunikáciu s finančnou správou v oblasti
podávania

dokumentov.

Používateľ

si

podmienky

overí

pomocou

PFS

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/overeniesplnenia-podmienok-pr
•

ZEP s platným certifikátom (nainštalovaný prostriedok pre vytváranie zaručeného
elektronického podpisu - D.Signer)

•

aspoň jedno prihlásenie do PFS prostredníctvom ZEP

•

musí byť na PFS a v systéme ISKZ priradený pod daný Colný úrad.

Pre prihlásenie do systému ISKZ je potrebné si v Internet Exploreri otvoriť stránku Finančnej správy
SR https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka .
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Obrázok 8.

Portál finančnej správy (PFS)

Používateľ sa prihlási tlačidlom Prihlásenie (v pravom hornom rohu) na portál finančnej správy:
•

Pomocou ZEP, pokiaľ chce odberateľ objednať KZ, resp. pomocou ID, za
predpokladu, že má ZEP, ktorým objednávku podpíše, a tento ZEP je zároveň
evidovaný na portáli.

•

Pomocou ID, pokiaľ chce vykonávať inú agendu ako objednanie KZ.
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Obrázok 9.

Výber typu autentifikácie pre prihlásenie

Pre prihlásenie cez Identifikátor a heslo je potrebné kliknúť na daný link, cez ktorý je používateľ
presmerovaný na obrazovku, kde je potrebné vyplniť ID používateľa a heslo.
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Obrázok 10.

Prihlásenie cez identifikátor PFS

Pre prihlásenie pomocou ZEP je potrebné kliknúť na linku Zaručený elektronický podpis. Na
zobrazenej obrazovke je potrebné kliknúť na tlačidlo Odoslať pre prihlásenie prostredníctvom
podpisového certifikátu.

Obrázok 11.

Prihlásenie prostredníctvom podpisového certifikátu
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Po kliknutí na tlačidlo Odoslať sa zobrazí okno D.Signeru s hláškou „Dokument nie je
podpísaný“ a je potrebné stlačiť tlačidlo Podpísať a následne v ďalšom okne sa vyberie certifikát.

Obrázok 12.

Okno softvéru D.Signer

Po stlačení tlačidla Podpísať sa objaví v okne D.Signeru zoznam certifikátov, kde je potrebné vybrať
príslušný certifikát. Ak má používateľ 2 a viacero certifikátov napr. pre podpisovanie v mene rôznych
spoločností je potrebné vybrať certifikát, ktorý prislúcha spoločnosti v mene ktorej sa chce prihlásiť.

Obrázok 13.

Výber certifikátu v softvéri D.Signer

Po výbere správneho certifikátu a potvrdení tlačidlom OK sa zobrazí v okne D.Signeru hláška
„Dokument bol podpísaný“ a text „Žiadosť o prihlásenie podane dna: .....“
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Obrázok 14.

Okne D.Signera pre potvrdenie podpísania ZEP

Následne po potvrdení tlačidla OK v okne D.Signera sa zobrazí na stránke Portálu finančnej správy
obrazovka pre Výber daňového subjektu, kde je potrebné vybrať v prípade 2 a viacerých daňových
subjektov ten správny, v ktorého mene sa chce používateľ prihlásiť.

Obrázok 15.

Výber daňového subjektu na PFS
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Tlačidlom Nastaviť je používateľ presmerovaný na obrazovku Osobnej internetovej zóny (klientskej
zóny), kde sa kliknutím na text ISKZ dostane do systému ISKZ (odkaz na ISKZ je dostupný len pre
používateľov, ktorý majú agendu spotrebných daní lieh a tabak).
V prípade, že používateľ nemá vytvorený prístup do ISKZ, je registrovaný na Portáli finančnej
správy a má agendu spotrebnej dane z alkoholických nápojov alebo spotrebnej dane z tabakových
výrobkov, tak po kliknutí na odkaz ISKZ sa mu zobrazí okno so žiadosťou o prístup do ISKZ.

Obrázok 16.

Obrazovka osobnej internetovej zóny v PFS pre prihlásenie do ISKZ

Po kliknutí na text ISKZ sa zobrazí informačné okno s informáciou „Budete presmerovaní mimo
portálu finančnej správy“. Potvrdením tlačidla OK v informačnom okne je používateľ presmerovaný
do systému ISKZ.
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Obrázok 17.

Informačné okno pre presmerovanie z PFS do systému ISKZ

Ak má jeden používateľ 2 a viac odberateľov, tak odberatelia majú rôzne evidenčné čísla. Pre
prihlásenie je dôležité vybrať správne evidenčné číslo daného odberateľa KZ, pod ktorým chce
používateľ pracovať.

Obrázok 18.

Obrazovka prihlásenia ak sú 2 alebo viacerí odberatelia
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3.2 Žiadosť o štatút odberateľa
Formulár žiadosti o štatút odberateľa KZ je dostupný používateľovi po prihlásení sa do PFS po
prvom kliknutí na odkaz ISKZ. Po vyplnení a odoslaní žiadosti bude odberateľ KZ informovaný
miestne príslušným colným úradom o schválení, resp. zamietnutí žiadosti o štatút odberateľa. Ďalšia
komunikácia súvisiaca s prístupom odberateľa KZ do systému ISKZ bude prebiehať mimo ISKZ.
V prípade, že odberateľ KZ má vytvorený prístup do ISKZ, ale jeho používateľ nie, bude mu
oznámené po kliknutí na ISKZ, že nemá nastavené oprávnenie pre prístup do ISKZ. Oprávnenie na
prácu so systémom ISKZ zabezpečí odberateľ KZ svojmu používateľovi na príslušnom CÚ.
Už existujúci odberateľ KZ môže požiadať miestne príslušný colný úrad o prístup do ISKZ aj pod
iným štatútom daňového subjektu (napr.: daňový subjekt je v ISKZ ako odberateľ KZ - Oprávnený
príjemca a chce byť i odberateľ KZ ako Dovozca), toto mu môže sprístupniť len miestne príslušný
colný úrad, samozrejme po splnení podmienok uvedených v príslušnom zákone o SPD.

Obrázok 19.

Žiadosť o udelenie štatútu odberateľa
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3.3 Odhlásenie z aplikácie
Odhlásenie používateľa z aplikácie je možné pomocou tlačidla Odhlásenie, ktoré sa nachádza
v základnom menu v dolnom rohu alebo pomocou tlačidla Odhlásiť v informačnom menu v pravom
hornom rohu. Používateľ bude po odhlásení presmerovaný na portál finančnej správy.

Obrázok 20.

Odhlásenie zo systému ISKZ
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3.4 Dashboard
Po prihlásení do systému ISKZ sa ako prvá obrazovka zobrazí Dashboard, na ktorú je možné
prejsť aj kliknutím na položku v základnom menu s rovnakým názvom. Na tejto obrazovke sa
nachádzajú údaje vo forme dlaždíc, kde sú nasledujúce informácie o počte:
 Spracovanie požiadaviek v stave chybná
 Dávkové spracovanie v stave chybná
 Schválenie opravy údajov o použití KZ
 Schválenie opravy mesačnej evidencie
Kliknutím na šípku pre ktorúkoľvek z položiek je používateľ presmerovaný na prislúchajúcu
obrazovku s predvyplneným filtrom.

Obrázok 21.

Obrazovka Dashboard - Dlaždice

Na obrazovke sa pod dlaždicami nachádza pole s informáciami o Bežiacich a čakajúcich
spracovaniach v systéme ISKZ s údajmi o tom kto zadal požiadavku, čoho je to spracovanie, číslo
požiadavky na spracovanie a dátum s časovým údajom zaradenia na spracovanie.

Obrázok 22.

Obrazovka Dashboard – Bežiace a čakajúce spracovania

V rovnakom panely pod druhou sa nachádzajú informácie o novinkách v systéme pod názvami
Novinky v ISKZ pre odberateľov. Táto záložka obsahujú údaje o názve novinky a dátume
s časovým údajom zobrazenia novinky.
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Obrázok 23.

Obrazovka Dashboard – Novinky v ISKZ pre colné úrady

Pre lepšiu informovanosť, čo sa v daný deň bude diať a vykonávať je v Dashboardoch vytvorený
Kalendár. Nachádzajú sa tu štyri typy kalendárov:








Mesačný – je preddefinovaný ako prvý pre zobrazenie aktuálneho mesiaca. Obsahuje všetky
aktivity členené podľa farby a zobrazuje informácie o type aktivity s číslom danej aktivity
(napr. Termín prevzatia objednávky číslo ORD002701/2017). V prípade veľkého počtu aktivít
vykonávaných v daný deň sa pod prvými aktivitami zobrazuje text „+ ďalšie: počet“, na ktorý
ak používateľ klikne zobrazia sa mu všetky aktivity daného dňa. Toto okno je jednoducho
možné zavrieť krížikom v hornom pravom rohu pre návrat do pôvodného stavu. V tomto type
kalendára je možné prejsť kliknutím na vybranú položku priamo na detailovú obrazovku danej
položky.
Týždenný – kalendár zobrazuje údaje na týždenné báze, kde v hornej časti sa nachádzajú
aktivity týkajúce sa výkonu po celý deň nie na konkrétny čas a v hodinových intervaloch
aktivity naplánované na konkrétny čas podľa zadefinovania.
Denný – kalendár zobrazuje údaje pre vybraný deň s rovnakým princípom ako pri týždennom
kalendári, kde v hornej časti sa nachádzajú aktivity týkajúce sa celého dňa a v hodinových
intervaloch aktivity naplánované na konkrétny čas podľa zadefinovania.
Dnes – kalendár zobrazuje kalendár aktuálneho dňa.

Farby jednotlivých aktivít sú nasledujúce:
o
o
o
o
o
o
o

- Posledný deň opravy údajov o použití KZ
- Posledný deň opravy údajov v mesačnej evidencii
- Posledný deň pre uzatvorenie mesačne evidencie za obdobie RRRR/MM
- Termín prevzatia objednaných KZ
- Termín prevzatia KZ dodaných v rámci reklamácie
- Termín predloženia reklamovaných KZ
- Posledný deň lehoty pre podanie žiadosti o odovzdanie KZ na CÚ z dôvodu
exspirácie
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Obrázok 24.

Obrazovka Dashboard - Mesačný kalendár

Na obrazovke Dashboardov sa nachádza pod kalendárom čiarový graf zobrazujúci počty KZ
oznámených ako použitých a počty odobraných KZ. Každý odberateľ KZ ma zobrazený prislúchajúci
typ grafu Graf pre SBL alebo pre SBTV alebo pre BTV. Údaje sa vykresľujú za predchádzajúcich
24 mesiacov po jednotlivých mesiacoch a pri prechode myšou na daný bod sa zobrazí presná hodnota
počtov za vybraný mesiac a typ počtu.
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Obrázok 25.

Obrazovka Dashboard – Graf

Ďalej nasledujú Počty nepoužitých KZ v kruhových grafoch zobrazené podľa prislúchajúceho typu
odberateľa KZ. Pre odberateľa SBL je členenie podľa rozmeru KZ, pre odberateľa SBTV je členenie
podľa predmetu dane a atribútov vytlačených na KZ a taktiež je to aj pre BTV. Vo vnútri kruhového
grafu sa nachádza hodnota počtu nepoužitých KZ u daného odberateľa, ktorá je orientačná a aktuálna
k predchádzajúcemu kalendárnemu dňu.

Obrázok 26.

Obrazovka Dashboard – Počty nepoužitých KZ

Na záver obrazovky Dashboardu sú zobrazené kruhové grafy Počty v nasledujúcom členení Použité
na označenie, Určené na odovzdanie na CÚ, Odovzdané na zničenie, Odovzdané na reklamáciu a V
procese opravy údajov. Všetky typy tohto členenia sa zobrazujú iba v prípade ak sa tam nachádzajú
oznámené KZ. Toto členenie sa ešte rozlišuje podľa typu odberateľa KZ. Pre odberateľa SBL je
členenie ešte podľa rozmeru KZ, pre odberateľa SBTV je členenie ešte podľa predmetu dane a
atribútov vytlačených na KZ a taktiež je to aj pre BTV. Vo vnútri kruhového grafu sa nachádza
hodnota počtu, ktorá je orientačná a aktuálna k predchádzajúcemu kalendárnemu dňu.
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Obrázok 27.

Obrazovka Dashboard – Počty
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3.5 Register spotrebiteľských balení
Menu Register spotrebiteľských balení slúži na pridanie spotrebiteľských balení do systému.
Cez menu Register spotrebiteľských balení je možné pridať spotrebiteľské balenia jednorazovo alebo
dávkovo. Vedenie registra spotrebiteľských balení je ustanovené všeobecne záväzným predpisom
Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Obrázok 28.

Obrazovka Register spotrebiteľských balení
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3.5.1 Pridanie spotrebiteľského balenia
Pridať spotrebiteľské balenie jednorazovo je možné na obrazovke Register spotrebiteľských
balení stlačením tlačidla Pridať jednorazovo.

Obrázok 29.

Obrazovka Register spotrebiteľských balení – Pridanie spotrebiteľského balenia
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Po kliknutí na tlačidlo Pridať jednorazovo sa zobrazí formulár pre pridanie spotrebiteľského
balenia. Na základe toho či je používateľ odberateľom spotrebiteľských balení liehu alebo
tabakových výrobkov alebo bezdymových tabakových výrobkov sa zobrazí príslušná obrazovka pre
pridanie spotrebiteľského balenia.

3.5.1.1 Pridanie spotrebiteľského balenia liehu
Formulár pre pridanie spotrebiteľského balenia liehu
Používateľ do poľa EAN zadá EAN kód spotrebiteľského balenia, do poľa Obchodný názov
vpíše používateľ obchodný názov spotrebiteľského balenia (napr. Vodka), pole Objem (v ml) slúži na
zadanie objemu spotrebiteľského balenia, pole Objemová koncentrácia (v %) slúži na zadanie
objemovej koncentrácie liehu v spotrebiteľskom balení, ako posledná možnosť vo formulári je
pridanie fotky spotrebiteľského balenia cez tlačidlo Načítať fotografiu.

Obrázok 30.

Obrazovka Jednorazové pridanie spotrebiteľského balenia – tlačidlo Načítať fotografiu

Zobrazí sa okno, cez ktoré je možné vyhľadať súbor s fotografiou v PC alebo na prenosnom
médiu. Požadovaný súbor je možné pridať pomocou tlačidla Otvoriť(Open).
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Obrázok 31.

Okno pre pridanie fotografie k SBL

Ak bola vložená nesprávna fotografia, tak je ju možné zmeniť pomocou tlačidla Zmeniť alebo je
ju možné odstrániť tlačidlom Odstrániť. Fotografiu je možné pridať aj dodatočne po pridaní SBL do
registra.
Fotografia by mala byť iba spotrebiteľského balenia a to vo formáte JPEG, jej veľkosť nesmie
presiahnuť 2 MB a rozmer 540x960 pixelov. Ak bude fotografia obsahovať nevhodné zobrazenie, tak
môže byť systémom vymazaná.

Obrázok 32.

Obrazovka Jednorazové pridanie spotrebiteľského balenia – tlačidlá Zmeniť a Odstrániť

Strana 35 / 182

Následne sa zobrazí hláška „Zadané spotrebiteľke balenie nebude možné meniť. Prajete si
pokračovať?“. Kliknutím na tlačidlo Áno sa vytvorí nové spotrebiteľské balenie v registri
spotrebiteľských balení.

Obrázok 33.

Hláška pre pridane nového spotrebiteľského balenia v registri

3.5.1.2 Pridanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
Formulár pre pridanie spotrebiteľských balení - cigary
Používateľ vyplní pole Predmet dane, kde si vyberie predmet dane cigary, ďalej pole
Obchodný názov, kde používateľ vpíše obchodný názov daného spotrebiteľského balenia. Potom
vyplní pole Znak pre platnosť SPD na základe platnej legislatívy a na základe zvoleného Znaku pre
platnosť SPD sa zobrazí pole pre zadanie Počtu kusov v balení (kde zadá presný počet kusov cigár
v balení) alebo pole pre zadanie Hmotnosti (kde sa vyplní hmotnosť v gramoch zaokrúhlená na 3
desatinné miesta).

Obrázok 34.

Obrazovka Jednorazové pridanie spotrebiteľského balenia – cigary

Formulár pre pridanie spotrebiteľských balení - cigarky
Používateľ vyplní pole Predmet dane, kde si vyberie cigarky, ďalej pole Obchodný názov, kde
používateľ vpíše obchodný názov daného spotrebiteľského balenia. Potom vyplní pole Znak pre
platnosť SPD na základe platnej legislatívy a na základe zvoleného Znaku pre platnosť SPD sa
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zobrazí pole pre zadanie Počtu kusov v balení (kde zadá presný počet kusov cigariek v balení) alebo
pole pre zadanie Hmotnosti (kde sa vyplní hmotnosť v gramoch zaokrúhlená na 3 desatinné miesta).

Obrázok 35.

Obrazovka Jednorazové pridanie spotrebiteľského balenia – cigarky

Formulár pre pridanie spotrebiteľských balení - cigarety
Používateľ vyplní pole Predmet dane, kde si vyberie predmet dane cigarety, ďalej pole
Obchodný názov, kde používateľ vpíše obchodný názov daného spotrebiteľského balenia, potom
vyplní pole Cena, kde uvedie cenu za spotrebiteľské balenie, ďalej vyplní pole Dĺžka v súlade so
všeobecne záväzným právnym predpisom (napr. A1), následne vyplní pole Znak pre platnosť SPD
v súlade s platnou legislatívou a na záver vyplní pole Počet kusov v balení, kde zadá presný počet
kusov cigariet v balení.

Obrázok 36.

Obrazovka Jednorazové pridanie spotrebiteľského balenia – cigarety

Formulár pre pridanie spotrebiteľských balení – tabak
Používateľ vyplní pole Predmet dane, kde si vyberie predmet dane tabak, ďalej pole
Obchodný názov, kde používateľ vpíše obchodný názov daného spotrebiteľského balenia, potom
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vyplní pole Znak pre platnosť SPD v súlade s platnou legislatívou a na záver vyplní pole Hmotnosť,
kde zadá hmotnosť spotrebiteľského balenia tabaku v gramoch.

Obrázok 37.

Obrazovka Jednorazové pridanie spotrebiteľského balenia – tabak

Následne sa zobrazí hláška „Zadané spotrebiteľke balenie nebude možné meniť. Prajete si
pokračovať?“. Kliknutím na tlačidlo Áno sa vytvorí nové spotrebiteľské balenie v registri
spotrebiteľských balení.

Obrázok 38.

Hláška pre pridane nového spotrebiteľského balenia v registri

3.5.1.3 Pridanie spotrebiteľského balenia bezdymových tabakových výrobkov
Formulár pre pridanie balenia bezdymových tabakových výrobkov
Používateľ do poľa Obchodný názov vpíše obchodný názov spotrebiteľského balenia (napr.
Bezdymový tabak), ďalej pole Znak pre platnosť SPD v súlade s platnou legislatívou a na záver
vyplní pole Hmotnosť (kde sa vyplní hmotnosť v gramoch zaokrúhlená na 3 desatinné miesta).

Obrázok 39.

Obrazovka Jednorazové pridanie spotrebiteľského balenia bezdymových tabakových výrobkov
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Pokiaľ sú vyplnené všetky potrebné polia pridania spotrebiteľského balenia do registra
spotrebiteľských balení, je možné spotrebiteľské balenie pridať do systému pomocou tlačidla Pridať
alebo v prípade, že si používateľ dané pridanie neželá uložiť alebo sa chce vrátiť späť do menu
Register spotrebiteľských balení, tak použije tlačidlo Späť.

Obrázok 40.

Obrazovka Jednorazové pridanie spotrebiteľského balenia – tlačidlá Pridať a Späť

Následne sa zobrazí hláška „Zadané spotrebiteľke balenie nebude možné meniť. Prajete si
pokračovať?“. Kliknutím na tlačidlo Áno sa vytvorí nové spotrebiteľské balenie v registri
spotrebiteľských balení.

Obrázok 41.

Hláška pre pridane nového spotrebiteľského balenia v registri
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3.5.2 Detail spotrebiteľského balenia
Obrazovka Detail spotrebiteľského balenia zobrazuje informácie o danom spotrebiteľskom
balení. Na predmetnej obrazovke je možné vybrané spotrebiteľské balenie zneplatniť pomocou
tlačidla Zneplatniť, ak ho odberateľ KZ nechce viac používať alebo sa pomýlil pri vytváraní. Ak sa
odberateľ KZ pomýlil, tak po zneplatnení si vytvorí novú položku už so správnymi údajmi.

Obrázok 42.

Obrazovka Detail spotrebiteľského balenia liehu

Obrázok 43.

Obrázok 44.

Detail SBTV – cigary s počtom ks

Detail SBTV – cigary s hmotnosťou

Obrázok 45.

Detail SBTV – tabak
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Obrázok 46.

Obrázok 47.

Obrázok 48.

Obrázok 49.

Detail SBTV – cigarety

Detail SBTV – cigarky s počtom ks

Detail SBTV – cigarky s hmotnosťou

Obrazovka Detail spotrebiteľského balenia bezdymových tabakových výrobkov

3.5.2.1 Zneplatnenie spotrebiteľského balenia
Zneplatnenie spotrebiteľské balenia je možné v detaile spotrebiteľského balenia stlačením
tlačidla Zneplatniť, kde sa otvorí okno Zneplatnenie spotrebiteľského balenia a upozornenie:
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„Zadané spotrebiteľské balenie bude zneplatnené. Prajete si pokračovať?“. Stlačením na tlačidla Áno
sa zneplatní spotrebiteľské balenie, pričom jeho stav bude Neplatný.

Obrázok 50.

Obrazovka Zneplatnenie spotrebiteľského balenia – tlačidlo Zneplatniť
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3.5.3 Pridanie spotrebiteľského balenia dávkovo
Pridať spotrebiteľské balenia dávkovo je možné na obrazovke Register spotrebiteľských
balení stlačením tlačidla Pridať dávkovo. Táto funkcionalita umožňuje pridať spotrebiteľské balenia
pomocou naimportovania XML súboru.

Obrázok 51.

Obrazovka Register spotrebiteľských balení – tlačidlo Pridať dávkovo
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Pozn.: Importovaný XML súbor musí byt v súlade s XSD schémou a spoločnými XSD schémami,
ktoré sa nachádzajú na Portáli finančnej správy
(https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/spotrebne-dane/iskz).
Po stlačení tlačidla Pridať dávkovo sa zobrazí formulár s možnosťou pridania súboru. Súbor
pridáte tlačidlom Načítať súbor.

Obrázok 52.

Obrazovka Dávkové pridanie spotrebiteľského balenia – tlačidlo Načítať súbor

Zobrazí sa okno, cez ktoré je možné vyhľadať súbor s dávkou v PC alebo na prenosnom médiu.
Požadovaný súbor pridáme cez tlačidlo Otvoriť(Open).

Obrázok 53.

Obrázok 54.

Okno pre načítanie XML súboru

Obrazovka Dávkové pridanie spotrebiteľských balení s načítaným XML súborom
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Pokiaľ je vybraný požadovaný súbor s dávkou, dávkové pridanie je možné uložiť do systému
pomocou tlačidla Vykonať alebo v prípade, že si používateľ dané pridanie neželá uložiť alebo sa
chce vrátiť späť do menu Register spotrebiteľských balení, tak použije tlačidlo Späť.

Obrázok 55.

Obrazovka Dávkové pridanie spotrebiteľských balení – tlačidlá Vykonať a Späť

Po kliknutí na tlačidlo Vykonať je používateľ presmerovaný na obrazovku Dávkové spracovanie,
kde môže vidieť, v akom stave je táto operácia. Používateľ čaká na stav Spracovaná. Zmena stavu sa
zobrazí až po znovu načítaní, nie automaticky. Následne si používateľ v registri spotrebiteľských
balení môže pozrieť, či mu boli spotrebiteľské balenia pridané.
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3.6 Objednávky
Obrazovka objednávok slúži ako prehľad vlastných žiadostí o vydanie kontrolných známok podľa
§ 53 ods. 6 zákona 530/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa § 9b ods. 6 zákona 106/2004
Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len objednávka). Prehľad obsahuje informácie o objednávke,
a to:


Číslo objednávky



Stav objednávky



Podanie objednávky – dátum a čas podania objednávky



Žiadaný počet – počet kontrolných známok, ktorých vydanie odberateľ žiadal



Schválený počet – počet kontrolných známok, ktorých vydanie colný úrad schválil



Uhradené – informácia o tom, či finančné riaditeľstvo eviduje úhradu za objednané kontrolné
známky



Termín dodania – termín dodania kontrolných známok stanovený finančným riaditeľstvom

Objednávky je možné filtrovať podľa:


Čísla objednávky, pričom je potrebné zadať presné číslo objednávky



Informácie o úhrade objednávky, pričom je potrebné vybrať Áno alebo Nie

Z prehľadu objednávok je možné zobraziť podrobnejšie informácie o zvolenej objednávke po
stlačení tlačidla Detail v stĺpci možnosti. Novú objednávku je možné pridať po stlačení tlačidla
Pridať.
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Obrázok 56.

Obrazovka Objednávky

3.6.1 Stav objednávky
Objednávka môže byť v nasledujúcom stave:
o Nová – novo podaná objednávka
o Zrušená – objednávka, ktorá bola zrušená pred schválením colným úradom
o Neplatná – objednávka, ktorú sa nepodarilo podať (napr. podpísaná neplatným ZEP)
o Duplicitná – dodatočné oznámenie údajov odberateľom k objednávke podanej mimo systému
počas jeho nedostupnosti, ktorá bola v systéme vytvorená servisným zásahom, pričom toto
dodatočné oznámenie sa ďalej nespracúva
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o Schválená – objednávka, v rámci ktorej colný úrad oznámil počet kontrolných známok, ktoré
môže odberateľ KZ odobrať
o Znížená na nulu – objednávka, v rámci ktorej colný úrad oznámil počet kontrolných známok,
ktoré môže odberateľ KZ odobrať a tento počet sa rovná nule
o Potvrdená – objednávka, pre ktorú FR SR určilo termín prevzatia kontrolných známok
o Odovzdaná – objednávka, pre ktorú boli kontrolné známky vydané odberateľovi KZ
o Neprevzatá – neprevzatá objednávka odberateľom KZ v tlačiarni v stanovenom termíne
o Uhradená – objednávka je uhradená v plnej výške sumy
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3.6.2 Pridanie objednávky
Pridať objednávku na kontrolné známky je možné na obrazovke Objednávky stlačením tlačidla
Pridať.

Obrázok 57.

Obrazovka Objednávky – tlačidlo Pridať

Po kliknutí na tlačidlo Pridať sa zobrazí formulár pridania objednávky. Používateľ má
možnosť vyplniť pole Preferovaný termín dodania, kde uvedie dátum a čas preferovaného prevzatia
KZ v tlačiarni. Do poľa Meno preberateľa vyplní meno osoby, poverenej používateľom na prebratie
KZ. Do poľa Číslo OP preberateľa vyplní číslo občianskeho preukazu preberateľa KZ.
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V prípade, že odberateľ KZ objednával KZ počas nedostupnosti ISKZ a dodatočne podáva
objednávku v ISKZ zaškrtne pole Podaná počas nedostupnosti systému.

Obrázok 58.

Obrazovka Vytvorenie objednávky

Pozn.: Preberateľ KZ sa musí preukázať pri preberaní KZ splnomocnením (jednorazovým alebo
trvalým) od odberateľa KZ, za predpokladu, že nie je štatutárom odberateľa KZ.
Po vyplnení údajov o termíne dodania a preberateľovi si používateľ pomocou tlačidla Pridať
položku otvorí formulár, ktorým si pridá jednotlivé položky do objednávky.
Objednávka sa skladá z jednej alebo viacerých položiek objednávky, pričom položka objednávky
sa pridáva stlačením tlačidla Pridať položku alebo tlačidla Pridať kópiu. Po stlačení tlačidla Pridať
položku sa pridá nevyplnený panel Položka objednávky, zatiaľ čo po stlačení tlačidla Pridať kópiu
sa pridá panel Položka objednávky s údajmi zhodujúcimi sa s údajmi zadanými v pôvodnej položke,
z ktorej bola spravená kópia. Omylom pridanú položku je možné odstrániť stlačením tlačidla
Odobrať.
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3.6.2.1 Pridanie objednávky SBL
Pre každú položku je potrebné vyplniť:


Predmet dane – odberateľ KZ pre lieh má vyplnenú iba jednu hodnotu, a to lieh.



Rozmer kontrolnej známky – odberatelia KZ majú na výber rozmery stanovené vyhláškou
a odberatelia s vlastným rozmerom schváleným finančným riaditeľstvom majú na výber aj
vlastný rozmer KZ.



Počet žiadaných kusov – počet kusov kontrolných známok v danej položke



Povinné údaje vypĺňané pre lieh sú:
o objem v ml,
o objemová koncentrácia v percentách



Miesto lepenia KZ – je nutné vybrať jedno z troch miest lepenia KZ. V závislosti od výberu
miesta lepenia pribudnú do položky objednávky povinné alebo nepovinné polia. Miesto
lepenia KZ môže byť:
o Mimo daňového územia – Názov spotrebiteľských balení z registra (nepovinné pole),
Dodávateľ (povinné pole), Adresa označovania (povinné pole)
o V colnom sklade – Výrobca (povinné pole), Adresa colného skladu (povinné pole),
Zodpovedná osoba (povinné pole)
o Na daňovom území – Názov spotrebiteľských balení z registra (nepovinné pole),
Dodávateľ (nepovinné pole), Adresa označovania (nepovinné pole)

V súhrnom prehľade položiek objednávky sa nachádzajú zosumarizované údaje objednávky, kde sa
nachádza zobrazený rozmer KZ a počet žiadaných kusov.
Odberateľ KZ si môže zadať Preferovaný termín dodania, meno a číslo OP preberateľa.
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Obrázok 59.

Položky pre vyplnenie miesta lepenia KZ mimo daňového územia

Obrázok 60.

Obrázok 61.

Položky pre vyplnenie miesta lepenia KZ v colnom sklade

Položky pre vyplnenie miesta lepenia KZ na daňovom území
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Obrázok 62.

Obrazovka Vytvorenie objednávky SBL
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3.6.2.2 Pridanie objednávky SBTV
Pre každú položku je potrebné vyplniť:


Predmet dane – odberateľ KZ pre tabakové výrobky má na výber možnosti:
o

Cigarety

o

Cigarky

o

Cigary

o

Tabak



Rozmer kontrolnej známky – odberatelia KZ majú na výber rozmery stanovené vyhláškou.



Počet žiadaných kusov – počet kusov kontrolných známok v danej položke



Povinné údaje:
o Cigary – znak pre platnosť SPD podľa platnej legislatívy, na základe zvoleného Znaku
pre platnosť SPD sa zobrazí pole pre zadanie Počtu kusov v balení (kde sa zadá presný
počet kusov cigár v balení) alebo pole pre zadanie Hmotnosti (kde sa vyplní hmotnosť
v gramoch zaokrúhlená na 3 desatinné miesta)
o Cigarky – znak pre platnosť SPD podľa platnej legislatívy, na základe zvoleného
Znaku pre platnosť SPD sa zobrazí pole pre zadanie Počtu kusov v balení (kde sa zadá
presný počet kusov cigariek v balení) alebo pole pre zadanie Hmotnosti (kde sa vyplní
hmotnosť v gramoch zaokrúhlená na 3 desatinné miesta)
o Cigarety – znak pre platnosť SPD podľa platnej legislatívy, cena, dĺžka na základe
vyhlášky,

počet kusov v balení, vlastné označenie (nepovinné pole) – vlastné

označenie spotrebiteľského balenia odberateľom KZ – maximálne 40 znakov
o Tabak – znak pre platnosť SPD podľa platnej legislatívy, hmotnosť v gramoch


Miesto lepenia KZ – je nutné vybrať jedno z troch miest lepenia KZ. V závislosti od výberu
miesta lepenia pribudnú do položky objednávky povinné alebo nepovinné polia. Miesto
lepenia KZ môže byť:
o

Mimo daňového územia – Názov spotrebiteľského balenia mimo registra (nepovinné
pole), Názov spotrebiteľských balení z registra (nepovinné pole), Dodávateľ (povinné
pole), Adresa označovania (povinné pole)

o

V colnom sklade – Výrobca (povinné pole), Adresa colného skladu (povinné pole),
Zodpovedná osoba (povinné pole)
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o

Na daňovom území – Názov spotrebiteľského balenia mimo registra (nepovinné
pole), Názov spotrebiteľských balení z registra (nepovinné pole), Dodávateľ
(nepovinné pole), Adresa označovania (nepovinné pole)

V súhrnom prehľade položiek objednávky sa nachádzajú zosumarizované údaje objednávky, kde sa
nachádza zobrazený predmet dane, rozmer KZ, atribúty predmetu dane vytlačené na KZ a počet
žiadaných kusov.
Odberateľ KZ si môže zadať Preferovaný termín dodania, meno a číslo OP preberateľa.

Obrázok 63.

Obrazovka Vytvorenie objednávky SBTV s pridanou položkou cigarety
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3.6.2.3 Pridanie objednávky BTV
Pre každú položku je potrebné vyplniť:


Predmet dane – odberateľ KZ pre bezdymové tabakové výrobky má vyplnenú iba jednu
hodnotu, a to bezdymový tabakový výrobok.



Rozmer kontrolnej známky – odberatelia KZ majú na výber rozmery stanovené vyhláškou.



Počet žiadaných kusov – počet kusov kontrolných známok v danej položke



Povinné údaje vypĺňané pre bezdymové tabakové výrobky sú:
o znak pre platnosť SPD,
o hmotnosť v gramoch.



Miesto lepenia KZ – je nutné vybrať jedno z troch miest lepenia KZ. V závislosti od výberu
miesta lepenia pribudnú do položky objednávky povinné alebo nepovinné polia. Miesto
lepenia KZ môže byť:
o Mimo daňového územia – Názov spotrebiteľských balení z registra (nepovinné pole),
Dodávateľ (povinné pole), Adresa označovania (povinné pole)
o V colnom sklade – Výrobca (povinné pole), Adresa colného skladu (povinné pole),
Zodpovedná osoba (povinné pole)
o Na daňovom území – Názov spotrebiteľských balení z registra (nepovinné pole),
Dodávateľ (nepovinné pole), Adresa označovania (nepovinné pole)

V súhrnom prehľade položiek objednávky sa nachádzajú zosumarizované údaje objednávky, kde sa
nachádza zobrazený predmet dane, rozmer KZ, znak pre platnosť SPD a počet žiadaných kusov.
Odberateľ KZ si môže zadať Preferovaný termín dodania, meno a číslo OP preberateľa.

Strana 56 / 182

Obrázok 64.

Položky pre vyplnenie miesta lepenia KZ mimo daňového územia

Obrázok 65.

Obrázok 66.

Položky pre vyplnenie miesta lepenia KZ v colnom sklade

Položky pre vyplnenie miesta lepenia KZ na daňovom území
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Obrázok 67.

Obrazovka Vytvorenie objednávky BTV
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3.6.2.4 Podpisovanie objednávky
Po vyplnení všetkých požadovaných polí objednávky je potrebné objednávku podpísať
pomocou tlačidla Podpísať. V prípade, že si používateľ danú objednávku neželá pridať alebo sa chce
vrátiť späť do menu Objednávok, tak použije tlačidlo Späť.

Obrázok 68.

Obrazovka pridania objednávky – tlačidlá Podpísať a Späť

Po kliknutí na tlačidlo Podpísať sa zobrazí obrazovka s upozorňujúcou hláškou, že na dokončenie
objednávky je potrebné použiť zaručený elektronický podpis (ZEP), podpísovanie je riešené pomocou
aplikácie D.Signer/XAdES a jej realizácia môže určitú dobu trvať. Hláška upozorňuje aj na to, že ak
používate iný webový prehliadač než MS Internet Explorer, používateľ musí mať nainštalovanú
aplikáciu D.Launcher (bližšie informácie sú na webovej stránke https://www.slovensko.sk/sk/nastiahnutie).

Obrázok 69.

Obrazovka s upozorňujúcou hláškou

Následne sa na obrazovke zobrazí aj okno D.Signer (ak je všetko správne inštalované pre ZEP), kde
má používateľ zobrazené identifikačné údaje potrebné pre podanie žiadosti o vydanie kontrolných
známok.
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Obrázok 70.

Podpísanie objednávky D.Signerom

Po kliknutí na tlačidlo Podpísať v okne D.Signeru sa zobrazí okno pre výber certifikátu. V tomto
okne si používateľ vyberie certifikát pre podpísanie objednávky a potvrdí ho tlačidlom OK.

Obrázok 71.

Výber certifikátu v okne D.Signeru
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Následne po potvrdení certifikátu sa zobrazí obrazovka D.Signeru s hláškou, že dokument bol
podpísaný. Potvrdením tlačidlom OK sa okno D.Signeru zatvorí a používateľ sa vráti do systému
ISKZ.

Obrázok 72.

Okno D.Signer s hláškou o podpísaní dokumentu
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3.6.3 Detail objednávky
Obrazovka Detail objednávky zobrazuje všetky zadané údaje potrebné pre zrealizovanie danej
objednávky. Medzi tieto údaje patrí:


Číslo objednávky – číslo objednávky vo formáte ORDxxxxxx/rok (xxxxxx – poradové číslo)



Stav – stav objednávky



Žiadaný počet – počet žiadaných kusov KZ



Schválený počet – počet schválených kusov KZ



Cena – cena v € za schválený počet KZ (údaj sa automaticky vyplní až po schválení objednávky
colným úradom)



Účet – číslo účtu, na ktorý je potrebné hradiť KZ (údaj sa automaticky vyplní až po schválení
objednávky colným úradom)



Banka – identifikačné číslo banky, na ktorej účet sa zasiela úhrada za objednané KZ (údaj sa
automaticky vyplní až po schválení objednávky colným úradom)



Referencia platiteľa – referenčné číslo platiteľa (variabilný symbol) (údaj sa automaticky vyplní
až po schválení objednávky colným úradom)



Uhradené – pole s textom, či boli objednané KZ uhradené alebo nie



Preferovaný termín dodania - dátum a čas preferovaného termínu prevzatia kontrolných známok
v tlačiarni, ktorý si stanovil odberateľ KZ



Termín dodania - dátum a čas možného prevzatia kontrolných známok v tlačiarni



Potvrdenie – dátum a čas potvrdenia objednávky FR SR



Prevzatie – dátum a čas skutočného prevzatia objednávky v tlačiarni



Podaná počas nedostupnosti systému – označenie pri podaní objednávky, ktorá bola podaná iným
spôsobom ako v systéme ISKZ



Schválená počas nedostupnosti systému - označenie pri schválení objednávky, ktorá bola
schválená iným spôsobom ako v systéme ISKZ



Termín prevzatia určený počas nedostupnosti systému - označenie že termín prevzatia
objednávky bol určený počas nedostupnosti systému ISKZ



Meno deklarovaného preberateľa – meno preberateľa, ktoré v objednávke vyplnil odberateľ KZ



Č. OP deklarovaného preberateľa – číslo občianskeho preukazu, ktoré v objednávke vyplnil
odberateľ KZ
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Meno skutočného preberateľa – meno osoby, ktorá skutočne prišla prebrať KZ do tlačiarne (táto
osoba musí byť oprávnená na prevzatie KZ za danú organizáciu)



Č. OP skutočného preberateľa – číslo občianskeho preukazu osoby, ktorá bola skutočne preberať
KZ v tlačiarni

Okrem položiek formulára sa na detailnej obrazovke nachádzajú aj dve tabuľky a tlačidlá. Prvá
tabuľka s položkami objednávky a druhá súhrnná tabuľka položiek objednávky. Tlačidlá, ktoré sa
nachádzajú na detailnej obrazovke sú nasledovné:


– po kliknutí systém presmeruje používateľa na obrazovku pre vytvorenie
objednávky s vopred vyplnenými údajmi, ktoré sa nachádzali na detailnej obrazovke. Je to
možnosť vytvorenia kópie už existujúcej objednávky. Tieto údaje si potom môže používateľ
upraviť, tlačidlo vytvorí automaticky definitívnu kópiu objednávky. Tlačidlo je viditeľné pri
všetkých stavoch objednávky.



– tlačidlo pre zrušenie objednávky. Tlačidlo je viditeľné pri stave objednávky Nová.



– tlačidlo pre stiahnutie exportných dávok v .xml súbore. Tlačidlo je viditeľné pri stave
objednávky Odovzdaná.



– tlačidlo pre stiahnutie žiadosti o vydanie kontrolných známok. Tlačidlo
je viditeľné pri všetkých stavoch objednávky.



– tlačidlo pre stiahnutie oznámenia o počte kusov KZ. Tlačidlo je
viditeľné pri stave objednávky Schválená, Potvrdená, Odovzdaná, Uhradená a Neprevzatá.



– tlačidlo pre stiahnutie oznámenia o termíne prevzatia KZ v tlačiarni.
Tlačidlo je viditeľné pri stave objednávky Potvrdená, Odovzdaná a Neprevzatá.



– tlačidlo pre stiahnutie oznámenia o znížení objednávky na nulu.
Tlačidlo je viditeľné pri stave objednávky Znížená na nulu.



– tlačidlo pre stiahnutie protokolu o prevzatí KZ. Tlačidlo je viditeľné pri
stave objednávky Odovzdaná.



tlačidlo pre stiahnutie splnomocnenia. Tlačidlo je viditeľné, ak bolo do
systému nahrané splnomocnenie a stav objednávky je Odovzdaná.



– tlačidlo pre návrat na predchádzajúcu obrazovku t.j. obrazovku Objednávky. Tlačidlo je
viditeľné pri všetkých stavoch objednávky.

–
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Obrázok 73.

Obrazovka Detail objednávky
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3.6.4 Zrušenie objednávky
Používateľ má možnosť zrušiť podanú objednávku v stave Nová kliknutím na tlačidlo Detail
danej objednávky a následne kliknutím na tlačidlo Zrušiť. Zrušiť objednávku je možné iba do času,
kým sa nezačne jej spracovanie na colnom úrade. V prípade, ak sa začne jej spracovanie colným
úradom, tlačidlo Zrušiť sa na obrazovke nebude nachádzať.

Obrázok 74.

Obrazovka Objednávky – tlačidlo Detail
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Obrázok 75.

Obrazovka Detail objednávky – tlačidlo Zrušiť

Po kliknutí na tlačidlo Zrušiť sa zobrazí dialógové okno pre potvrdenie zrušenia objednávky.
Tlačidlom Áno sa potvrdí zrušenie objednávky, tlačidlom Nie sa zavrie dialógové okno a objednávka
ostane v stave Nová.
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Obrázok 76.

Dialógové okno pre zrušenie objednávky
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3.6.5 Dávky v objednávke
Používateľ má po prevzatí objednávky v tlačiarni možnosť stiahnuť dávky objednávky v XML
formáte. Pomocou tlačidla Detail vyberie objednávku so stavom Odovzdaná a pomocou tlačidla
Dávky na detaile objednávky sa dostane k možnosti stiahnutia jednotlivých dávok.

Obrázok 77.

Obrazovka Detail objednávky – tlačidlo Dávky
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Po kliknutí na tlačidlo Dávky sa zobrazí prehľadová obrazovka s dávkami. Jednotlivé dávky je
možné stiahnuť do PC pomocou tlačidla Stiahnuť v stĺpci Možnosti. Dávky sa členia podľa
predmetu dane, rozmeru KZ a typu dávky (Exportná dávka bez KZ alebo s KZ). Pri type exportnej
dávky s KZ XML súbor obsahuje aj jednotlivé identifikačné čísla KZ. Pri type exportnej dávky bez
KZ XML súbor obsahuje iba intervaly jednotlivých KZ.

Obrázok 78.

Obrazovka Dávky objednávky
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3.7 Evidencia a oznámenia
Menu Evidencia a oznámenia sa rozdeľuje na tri časti:
1. Oznámiť označenie spotrebiteľského balenia – toto menu slúži na priradenie kontrolných
známok k spotrebiteľským baleniam. Oznámenie označenia KZ je odberateľ KZ povinný
viesť podľa § 53 ods. 12 zákona 530/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov pre SBL a podľa
§ 9b ods. 13 zákona 106/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov pre SBTV a BTV.
2. Dávkovo oznámiť označenie spotrebiteľského balenia – toto menu slúži na priradenie
kontrolných známok k spotrebiteľským baleniam pomocou .xml súboru.
3. Mesačná evidencia – toto menu je zo zákona povinný viesť odberateľ KZ podľa § 53 ods. 20
zákona 530/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov pre SBL a podľa § 9b ods. 20 zákona
106/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov pre SBTV a BTV.

3.7.1 Oznámiť označenie spotrebiteľského balenia
Táto obrazovka slúži na priradenie kontrolných známok k spotrebiteľským baleniam podľa
§ 53 ods. 12 zákona 530/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov pre SBL a podľa § 9b ods. 13 zákona
106/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov pre SBTV a BTV.
Po prechode do menu Oznámiť označenie spotrebiteľského balenia sa zobrazí formulár pre
priradenie kódov KZ, resp. HK ku konkrétnemu spotrebiteľskému baleniu.

Strana 70 / 182

Obrázok 79.

Obrazovka Oznámiť označenie SBL
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Pri zmene Spotrebiteľského balenia sa zobrazí dialógové okno, ktoré upozorní, že všetky zadané
kontrolné známky na tejto obrazovke, ktoré sa nachádzajú v Sumarizácii záznamov budú priradené
k novo zvolenému spotrebiteľskému baleniu. Potvrdením tlačidla Áno sa zmení spotrebiteľské
balenie na nové, po stlačení Nie zostane vybrané pôvodné spotrebiteľské balenie.

Obrázok 80.

Dialógové okno o zmene spotrebiteľského balenia pri oznámení označenia SB

Obrázok 81.

Obrazovka Oznámiť označenie SBTV
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Obrázok 82.

Obrazovka Oznámiť označenie BTV

Pri zmene Oznamovaných údajov sa zobrazí vpravo upozorňujúci žltý trojuholník, ktorý
upozorní, že všetky zadané kontrolné známky na tejto obrazovke, ktoré sa nachádzajú v Sumarizácii
záznamov budú priradené k novo zvoleným oznamovaným údajom, ktorými sa nahradia
predchádzajúce vyplnené údaje na obrazovke. Ak sa tieto údaje zmenia, tak kontrolné známky budú
oznámené na už zmenené údaje, ktoré je vidieť aktuálne na obrazovke.
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Obrázok 83.

Informačná hláška o zmene oznamovaných údajoch pri oznámení označenia SBTV

Ak odberateľ KZ oznamuje označenie spotrebiteľského balenia v deň nalepenia alebo niektorý
iný deň po dni nalepenia, môže vyplniť pole Dátum nalepenia. Toto pole nie je povinné a zadáva sa
tam deň, kedy boli kontrolné známky fyzicky nalepené na spotrebiteľské balenie.
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Obrázok 84.

Obrazovka Oznámiť označenie spotrebiteľského balenia - pole Dátum nalepenia

V prípade, že odberateľ KZ oznámil označenie spotrebiteľského balenia počas nedostupnosti
ISKZ a dodatočne oznamuje označenie v ISKZ, zaškrtne pole Oznámené počas nedostupnosti
systému.
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Obrázok 85.

Obrazovka Oznámiť označenie spotrebiteľského balenia - pole Oznámené počas
nedostupnosti systému
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Používateľ v prípade liehu vyberie spotrebiteľské balenie, ku ktorému chce priradiť kontrolné
známky. V prípade tabakových výrobkov má používateľ možnosť vybrať buď spotrebiteľské balenie,
pokiaľ si vedie register spotrebiteľských balení (kapitola Register spotrebiteľských balení). V
prípade, že si register spotrebiteľských balení nevedie alebo sa dané spotrebiteľské balenie
nenachádza v registri, používateľ vyberie Predmet dane a zadefinuje Oznamované údaje. Ak ešte
nezadával žiadne oznamované údaje, tak používateľ vyberie možnosť Iné a vyplní povinné polia.
V prípade, že už zadával oznamované údaje, tie mu zostanú v pamäti, a ak bude používateľ v inom
čase zadávať identickú kombináciu oznamovaných údajov, môže rovno vybrať z pamäti kliknutím na
pole oznamované údaje a výberom konkrétnej kombinácie oznamovaných údajov.
Po vyplnení spotrebiteľského balenia, resp. predmetu dane a oznamovacích údajov používateľ
vyplní buď pole Kód KZ alebo vyberie interval kódov KZ a vyplní polia Dolná hranica KZ a Horná
hranica KZ, resp. v prípade hierarchických kódov vyplní buď pole Kód HK, alebo vyberie interval
kódov HK a vyplní polia Dolná hranica HK a Horná hranica HK.
Pre správne oznámenie označenia spotrebiteľského balenia je potrebné zadávať vždy iba kód
HK alebo interval KZ patriaci danému HK (t.j. v rámci balíka, skupinového obalu alebo prepravného
obalu), nie však obe naraz. Takto zadané oznámenie označenia priradí k spotrebiteľskému baleniu
celý obsah HK, nielen zadaný interval KZ.
Po zadaní kódu/kódov k spotrebiteľskému baleniu tento kód pridá do Sumarizácie záznamov
pomocou tlačidla Pridať... pri konkrétnom poli (Pridať KZ, Pridať HK, Pridať interval KZ, Pridať
interval HK).
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Obrázok 86.

Obrazovka Oznámiť označenie spotrebiteľského balenia – tlačidlá pre pridanie KZ/HK

Strana 78 / 182

V prípade ak používateľ zadá interval KZ väčší ako 200 000 KZ, zobrazí sa informačná hláška
„Príliš veľký interval.”. V takomto prípade nebude možné oznámiť označenie spotrebiteľského
balenia celého intervalu a daný interval bude nutné rozdeliť na menšie čiastkové intervaly do 200 000
KZ.

Obrázok 87.

Informačná hláška o príliš veľkom intervale

Po priradení kódov k spotrebiteľskému baleniu pomocou tlačidiel sa záznam zobrazí
v Sumarizácii záznamov. V riadku Súčet je zobrazená suma hodnôt všetkých záznamov v príslušnom
stĺpci Počet.
V prípade, že používateľ potrebuje odstrániť záznam v sumarizácii záznamov, tak použije
tlačidlo Odstrániť.

Obrázok 88.

Obrazovka Oznámiť označenie spotrebiteľského balenia – tlačidlo Odstrániť

Pokiaľ sú vyplnené všetky potrebné polia priradenia kontrolných známok (je vybraté
spotrebiteľské balenie a v sumarizácii záznamov sa nachádzajú ID kontrolných známok alebo ID
hierarchických kódov, ktorých nalepenie na toto spotrebiteľské balenie chce používateľ oznámiť), je
možné oznámiť označenie pomocou spodného tlačidla Pridať.
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Obrázok 89.

Obrazovka Oznámiť označenie spotrebiteľského balenia – tlačidlo Pridať

Po kliknutí na spodné tlačidlo Pridať, ktorým používateľ potvrdí oznámenie označenia sa na
obrazovke objaví dialógové okno s textom „Pokračovať v podaní oznámenia? Obsah zadaného
denného oznámenia nebude možné meniť. Prajete si oznámenie podať?“

Obrázok 90.

Dialógové okno o podaní oznámenia

Používateľ má dve možnosti: buď potvrdí kliknutím na tlačidlo Áno alebo oznámenie zruší kliknutím
na tlačidlo Nie. Po kliknutí na tlačidlo Áno bude používateľ automaticky presmerovaný na obrazovku
GUI-13-00-940 Spracovanie požiadaviek, kde vidí dátum a čas odoslania svojho oznámenia
označenia a stav tejto požiadavky. Spočiatku bude táto požiadavka v stave Nová, po chvíli sa jej stav
zmení na Spracovaná.
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Obrázok 91.

Obrazovka Spracovanie požiadaviek – oznámenie označenia spotrebiteľského balenia

Keď je požiadavka na oznámenie označenia v stave Spracovaná, znamená to, že oznámenie
označenia spotrebiteľského balenia prebehlo úspešne. Aby používateľ uvidel, či sa zmenil stav
požiadavky zo stavu Nová, je potrebné znova načítať obrazovku [GUI-13-00-940] Spracovanie
požiadaviek.
Pozn.: Každé spotrebiteľské balenie sa vždy oznamuje samostatne, tzn. po výbere jedného
spotrebiteľského balenia sa k nemu priradia prislúchajúce kontrolné známky do sumarizácie
záznamov a následne sa oznámenie označenia potvrdí kliknutím na spodné tlačidlo Pridať. Potom sa
vyberie druhé spotrebiteľské balenie, do sumarizácie záznamov sa k nemu priradia prislúchajúce KZ
a oznámenie označenia používateľ znovu potvrdí kliknutím na spodné tlačidlo Pridať, atď.
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3.7.2 Dávkovo oznámiť označenie spotrebiteľského balenia
Priradiť kontrolné známky dávkovo je možné cez obrazovku Dávkovo oznámiť označenie
spotrebiteľského balenia. Táto obrazovka umožňuje priradiť kódy kontrolných známok alebo
hierarchické kódy pomocou naimportovania XML súboru.
Pozn.: Importovaný XML súbor musí byť v súlade s XSD schémou a spoločnými XSD schémami,
ktoré sa nachádzajú na Portáli finančnej správy
(https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/spotrebne-dane/iskz).

Obrázok 92.

Obrazovka Dávkovo oznámiť označenie spotrebiteľského balenia – tlačidlo Načítať súbor

Po vstupe do menu sa zobrazí formulár s možnosťou pridania súboru. Súbor pridáme
tlačidlom Načítať súbor.
Pre načítanie súboru sa zobrazí okno, cez ktoré je možné vyhľadať súbor s dávkou v PC alebo
na prenosnom médiu. Požadovaný súbor pridáme cez tlačidlo Otvoriť(Open).

Obrázok 93.

Okno pre načítanie XML súboru
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V prípade, že odberateľ KZ oznámil označenie spotrebiteľského balenia počas nedostupnosti
ISKZ a dodatočne oznamuje označenie v ISKZ, zaškrtne pole Oznámené počas nedostupnosti
systému.
Po vybraní požadovaného súboru s dávkou a kliknutí na tlačidlo Vykonať je používateľ
presmerovaný na obrazovku Dávkové spracovanie, kde môže vidieť, v akom stave je táto operácia.
Používateľ čaká na stav Spracovaná. Zmena stavu sa zobrazí až po znovu načítaní obrazovky, nie
automaticky.

Obrázok 94.

Obrazovka Dávkovo oznámiť označenie spotrebiteľského balenia – tlačidlo Vykonať

3.7.3 Mesačná evidencia
Pomocou menu Mesačná evidencia vedie odberateľ KZ evidenciu kontrolných známok za
každý kalendárny mesiac podľa § 53 ods. 20 zákona 530/2011 Z.z. pre KZ určené na označovanie
SBL alebo podľa § 9b ods. 21 zákona 106/2004 Z.z. pre KZ určené na označovanie SBTV a BTV.
Mesačná evidencia pre KZ určené na označovanie SBL je od 1.11.2015 rozčlenená v jednotlivých
záložkách podľa rozmerov KZ rovnako ako je rozčlenená pre KZ určené na označovanie SBTV
podľa predmetu dane a zároveň dochádza aj k zmene v štruktúre niektorých údajov v mesačnej
evidencii.
Uzatvorením mesačnej evidencie za mesiac október 2015 sa odberateľovi KZ zobrazí konečný stav
KZ pre všetky rozmery KZ. Predmetný konečný stav KZ je odberateľ KZ povinný si rozčleniť do
mesačnej evidencie za november 2015 na čiastkové množstvá podľa rozmerov KZ. Podmienkou
rozčlenenia mesačnej evidencie za mesiac november 2015 je uzatvorenie mesačnej evidencie za
mesiac október 2015. Počiatočný stav za mesiac november 2015 si odberateľ KZ uvádza v systéme
sám pre jednotlivé rozmery KZ. V prípade, ak odberateľ KZ bude uzatvárať mesačnú evidenciu za
mesiac november 2015, systém skontroluje počiatočný stav za mesiac november 2015 s konečným
stavom za mesiac október 2015 a upozorní odberateľa KZ na nezrovnalosti, pričom odberateľ KZ má
možnosť uzatvoriť mesačnú evidenciu za mesiac november 2015 aj s nezrovnalosťami.
Pozn.: V prípade zmeny údajov v akejkoľvek otvorenej mesačnej evidencii systém automaticky
prepočíta počiatočné a konečné stavy v nasledujúcich mesačných evidenciách, pričom povinnosť
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odberateľa KZ uzatvoriť mesačnú evidenciu v lehote podľa § 53 ods. 21 zákona č. 530/2011 Z.z.
alebo § 9b ods. 23 zákona č. 106/2004 Z.z. týmto nie je dotknutá.
Mesačná evidencia sa nachádza v menu Evidencia a oznámenia. Na tejto obrazovke sa okrem
sumarizačnej tabuľky rozčlenenej záložkami podľa rozmerov pre odberateľov SBL a podľa predmetu
dane pre odberateľov SBTV a BTV, ktorá reprezentuje každý uzavretý, resp. otvorený mesiac
nachádzajú aj nasledujúce tlačidlá:


Detail – tlačidlom je používateľ presmerovaný na obrazovku Detail mesačnej evidencie,
kde je možné vidieť detailný popis mesačnej evidencie konkrétneho rozmeru KZ resp.
predmetu dane



Exportovať do excelu – vyexportuje do excelu všetky mesačné evidencie odberateľa
v členení podľa rozmeru pre odberateľa SBL a v členení podľa predmetu dane pre
odberateľa SBTV a BTV



Upraviť aktuálny mesiac dávkovo - tlačidlom je používateľ presmerovaný na
obrazovku Dávková evidencia aktuálneho mesiaca, kde je možné pomocou .xml súboru
upraviť evidenciu dávkovo
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Obrázok 95.

Obrazovka Mesačná evidencia pre SBL
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Obrázok 96.

Obrazovka Mesačná evidencia pre SBTV

Strana 86 / 182

Obrázok 97.

Obrazovka Mesačná evidencia pre BTV

Strana 87 / 182

3.7.3.1 Detail mesačnej evidencie
Pre zobrazenie detailu mesačnej evidencie je potrebné kliknúť na tlačidlo Detail, ktoré sa
nachádza v poslednom stĺpci tabuľky na obrazovke Mesačná evidencia.

Obrázok 98.

Obrazovka Mesačná evidencia – tlačidlo Detail

Obrazovka zobrazuje detailné informácie z mesačnej evidencie za dané obdobie, ktoré boli
zadané v systéme ISKZ.
Detailná obrazovka mesačnej evidencie obsahuje nasledovné položky:


Obdobie – udáva obdobie, za ktoré je vedená evidencia (kalendárny mesiac).



Rozmer – rozmer kontrolných známok



Stav obdobia – udáva stav, v ktorom sa nachádza konkrétne obdobie. Môže mať dva stavy:
o Otvorený – označuje aktuálne, resp. neuzatvorené obdobie
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o Uzavretý – označuje uzatvorené obdobie
V súlade s platnými právnymi predpismi je odberateľ KZ povinný uzavrieť evidenciu za
príslušný kalendárny mesiac najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, za ktorý vedie evidenciu.


Počiatočný stav (§ 53 ods. 20 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

§ 9b ods. 21 písm. a)

zákona č. 106/2004 Z. z.) – udáva počiatočný stav zásob nepoužitých kontrolných známok na
začiatku príslušného obdobia. Počiatočný stav je preklopený z konečného stavu
predchádzajúceho obdobia (Pozn.: uvedené neplatí pre evidenciu podľa § 53 ods. 20 písm. A)
zákona č. 530/2011 Z. z. za kalendárny mesiac november 2015 z dôvodu členenia stavu
predchádzajúceho obdobia podľa rozmerov kontrolných známok).


Odobraté (§ 53 ods. 20 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z., § 9b ods. 21 písm. b) zákona č.
106/2004 Z. z.) – udáva počet odobratých kontrolných známok z tlačiarne za príslušné
obdobie.



Nalepené (§ 53 ods. 20 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z., § 9b ods. 21 písm. c) zákona č.
106/2004 Z. z.) – udáva počet kontrolných známok skutočne nalepených na spotrebiteľské
balenie (bez zničených a poškodených kontrolných známok pred nalepením) za príslušné
obdobie.



Poškodené vplyvom vyššej moci pred nalepením (§ 53 ods. 20 písm. d) bod. 1 zákona č.
530/2011 Z. z., § 9b ods. 21 písm. d) bod 1 zákona č. 106/2004 Z. z.) - udáva za príslušné
obdobie počet poškodených kontrolných známok vplyvom vyššej moci pred ich nalepením.
Kontrolné známky uvádzané v tejto položke sa neuvádzajú do položky „Nalepené“ (k
poškodeniu kontrolných známok došlo ešte pred ich samotným nalepením).



Poškodené vplyvom vyššej moci po nalepení (§ 53 ods. 20 písm. d) bod. 1 zákona č.
530/2011 Z. z., § 9b ods. 21 písm. d) bod 1 zákona č. 106/2004 Z. z.) - za príslušné otvorené
obdobie sa uvádza počet poškodených kontrolných známok vplyvom vyššej moci po ich
nalepení na spotrebiteľské balenie. V tomto prípade môžu nastať dve situácie:
o

ak táto skutočnosť bola zistená v tom istom kalendárnom mesiaci (období) ako došlo
k ich nalepeniu na spotrebiteľské balenie – množstvo takto poškodených kontrolných
známok sa zapisuje do položky „Nalepené“ aj do položky „Poškodené vplyvom
vyššej moci po nalepení“.

o ak táto skutočnosť bola zistená v inom kalendárnom mesiaci (období) ako došlo k ich
nalepeniu na spotrebiteľské balenie (v ďalšom období), tak množstvo takto
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poškodených kontrolných známok sa zapisuje len do položky „Poškodené vplyvom
vyššej moci po nalepení“


Poškodené inak ako vplyvom vyššej moci pred nalepením (§ 53 ods. 20 písm. d) bod. 2
zákona č. 530/2011 Z. z., § 9b ods. 21 písm. d) bod 2 zákona č. 106/2004 Z. z.) – za
príslušné obdobie sa uvádza počet poškodených kontrolných známok inak ako vplyvom
vyššej moci pred ich nalepením na spotrebiteľské balenie. Kontrolné známky uvádzané v tejto
položke sa neuvádzajú do položky „Nalepené“.



Poškodené inak ako vplyvom vyššej moci po nalepení (§ 53 ods. 20 písm. d) bod. 2
zákona č. 530/2011 Z. z., § 9b ods. 21 písm. d) bod 2 zákona č. 106/2004 Z. z.) – za
príslušné obdobie sa uvádza počet poškodených kontrolných známok inak ako vplyvom
vyššej moci po ich nalepení na spotrebiteľské balenie. V tomto prípade môžu nastať dve
situácie:
o ak táto skutočnosť bola zistená v tom istom kalendárnom mesiaci (období) ako došlo k
ich nalepeniu na spotrebiteľské balenie – množstvo takto poškodených kontrolných
známok sa zapisuje do položky „Nalepené“ aj do položky „Poškodené inak ako
vplyvom vyššej moci po nalepení“.
o ak táto skutočnosť bola zistená v inom kalendárnom mesiaci (období) ako došlo k ich
nalepeniu na spotrebiteľské balenie (v ďalšom období), tak množstvo takto
poškodených kontrolných známok sa zapisuje len do položky „Poškodené inak ako
vplyvom vyššej moci po nalepení“.



Zničené v technologickom zariadení (§ 53 ods. 20 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z., § 9b
ods. 21 písm. e) zákona č. 106/2004 Z. z.) – uvádza sa počet kontrolných známok nenávratne
zničených pri lepení v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok
za príslušné otvorené obdobie.



Reklamované (§ 53 ods. 20 písm. f) zákona č. 530/2011 Z. z., § 9b ods. 21 písm. f) zákona
č. 106/2004 Z. z.) – za príslušné otvorené obdobie sa uvádza počet reklamovaných
kontrolných známok odovzdaných zamestnancovi FR SR v tlačiarni.



Dodané v rámci reklamácie (§ 53 ods. 20 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z., § 9b ods. 21
písm. g) zákona č. 106/2004 Z. z.) – za príslušné otvorené obdobie sa uvádza počet
kontrolných známok, ktoré boli dodané odberateľovi KZ v rámci reklamácie za reklamované
kontrolné známky.
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Vložené do technologického zariadenia (§ 53 ods. 20 písm. i) zákona č. 530/2011 Z. z., §
9b ods. 21 písm. i) zákona č. 106/2004 Z. z.) – uvádza sa za príslušné obdobie počet
vložených kontrolných známok do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie
kontrolných známok na spotrebiteľské balenie.
Vložené do technologického zariadenia = nalepené kontrolné známky prostredníctvom
technologického zariadenia + poškodené kontrolné známky vplyvom vyššej moci pred
nalepením po ich vložení do technologického zariadenia + poškodené kontrolné známky inak
ako vplyvom vyššej moci pred nalepením po ich vložení do technologického zariadenia +
zničené v technologickom zariadení.



Nepoužité a odovzdané CÚ na zničenie (§ 53 ods. 20 písm. j) zákona č. 530/2011 Z. z., §
9b ods. 21 písm. j) zákona č. 106/2004 Z. z.) – uvádza sa počet nepoužitých kontrolných
známok odovzdaných colnému úradu na zničenie. Medzi tieto kontrolné známky patria napr.
exspirované, nepoužité, nepotrebné kontrolné známky a pod.



Konečný stav – udáva konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci
kalendárneho mesiaca. Tento stav sa automaticky vypočítava nasledovne:
Konečný stav = Počiatočný stav + Odobraté + Dodané z reklamácie – Nalepené - Poškodené
vplyvom vyššej moci pred nalepením - Poškodené inak ako vplyvom vyššej moci pred
nalepením - Nenávratné zničené v technologickom zariadení - Nepoužité a odovzdané CÚ na
zničenie - Reklamované



Predmet dane - udáva typ spotrebiteľského balenia (môže to byť Lieh, Cigarety, Cigary,
Cigarky alebo Tabak).

Nachádzajú sa tu aj tlačidlá:


Upraviť aktuálny mesiac - tlačidlom je používateľ presmerovaný na obrazovku
Evidencia aktuálneho mesiaca, kde je možné upraviť jednotlivé počty kontrolných
známok.



Uzatvoriť aktuálny mesiac – tlačidlom je možné uzatvoriť aktuálny mesiac.
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Obrázok 99.

Obrazovka Detail mesačnej evidencie

Ak používateľ aplikácie vykonáva akýkoľvek úkon s kontrolnými známkami (napr. lepenie)
a ten úspešne skončil v spracovaní požiadaviek, tak sa následne prepočítavajú intervaly a na
obrazovke detailu mesačnej evidencie sa zobrazí hláška “Intervaly sa prepočítavajú a nemusia byť
aktuálne.” Po prepočítaní sa hláška na obrazovke nezobrazuje.
Intervaly sa prepočítavajú vždy pre konkrétnu objednávku alebo reklamáciu, následne sa
prepočítavajú pre rozmer KZ, predmet dane a atribúty vytlačené na KZ.

Obrázok 100. Hláška o prepočítavaní intervalov
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3.7.3.2 Upraviť aktuálny mesiac mesačnej evidencie
Upraviť aktuálny mesiac je možné v Detaile mesačnej evidencie

kliknutím na tlačidlo

Upraviť aktuálny mesiac.

Obrázok 101. Obrazovka Detail mesačnej evidencie – tlačidlo Upraviť aktuálny mesiac

Po kliknutí na tlačidlo Upraviť aktuálny mesiac sa zobrazí formulár, kde používateľ vyplní
polia vpísaním konkrétnej hodnoty.
Polia Obdobie, Rozmer, Stav obdobia a Počiatočný stav a Konečný stav sú vypĺňané automaticky. Pre
polia Odobraté, Reklamované, Dodané v rámci reklamácie a Nepoužité a odovzdané CÚ na zničenie
sa nachádza na pravej strane Odporúčaná hodnota, ktorá je automaticky generovaná zo systému
ISKZ.
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Pozn.: V prípade, že používateľ vloží do technologického zariadenia kontrolné známky a tie sa v
technologickom zariadení pred nalepením definitívne zničia tak, že nie je možné ich nalepiť na hárok
a odovzdať späť colnému úradu, počet týchto známok sa uvedie v poli Zničené v technologickom
zariadení. Takto treba postupovať v prípade, že sa známky zničia, nie poškodia.
Ak sa známky po vložení do technologického zariadenia pred nalepením len poškodia, a je možné ich
odtiaľ odobrať a odovzdať ako poškodené colnému úradu, v tom prípade sa počet takýchto známok
uvedie v mesačnej evidencii do poľa Poškodené inak ako vplyvom vyššej moci pred nalepením.
Takisto môže nastať situácia, že odberateľ KZ vloží kontrolné známky do technologického zariadenia
a tie sa poškodia až po nalepení. V tomto prípade odberateľ KZ uvedie počet týchto známok do poľa
nalepené, pretože boli reálne nalepené, ale aj súčasne do poľa Poškodené inak ako vplyvom vyššej
moci po nalepení.
Počet kontrolných známok vložených do technologického zariadenia <= nalepené kontrolné známky
prostredníctvom technologického zariadenia + poškodené kontrolné známky inak ako vplyvom vyššej
moci pred nalepením po ich vložení do technologického zariadenia + zničené v technologickom
zariadení. Vzhľadom na vyššie uvedený vzorec sa nedajú univerzálne spočítať kolónky v mesačnej
evidencii: nalepené + poškodené kontrolné známky inak ako vplyvom vyššej moci pred nalepením +
zničené v technologickom zariadení. Je to spôsobené z nasledujúcich dôvodov:
-

pole nalepené môže obsahovať aj počet známok, ktoré boli lepené ručne a nie technologickým
zariadením

-

pole poškodené kontrolné známky inak ako vplyvom vyššej moci pred nalepením môže
obsahovať aj známky, ktoré sa poškodili pred nalepením a zároveň pred vložením do
technologického zariadenia.
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Obrázok 102. Obrazovka Evidencia aktuálneho mesiaca

Po vyplnení všetkých polí a kliknutí na tlačidlo Upraviť aktuálny mesiac bude používateľ
automaticky presmerovaný na obrazovku GUI-13-00-940 Spracovanie požiadaviek, kde vidí dátum
a čas odoslania svojej zmeny údajov v mesačnej evidencii a stav tejto požiadavky. Spočiatku bude
táto požiadavka v stave Nová, po chvíli sa jej stav zmení na Spracovaná a zmeny v mesačnej
evidencii sa uložia do systému. V prípade, že si používateľ danú evidenciu neželá zmeniť alebo sa
chce vrátiť späť na obrazovku Mesačná evidencia, tak použije tlačidlo Späť.
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3.7.3.3 Upraviť aktuálny mesiac mesačnej evidencie dávkovo
Upraviť mesačnú evidenciu dávkovo je možné v menu Mesačná evidencia stlačením tlačidla
Upraviť aktuálny mesiac dávkovo. Táto funkcionalita umožňuje upraviť mesačnú evidenciu
pomocou naimportovania XML súboru.

Obrázok 103. Obrazovka Mesačná evidencia – tlačidlo Upraviť aktuálny mesiac dávkovo
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Pozn.: Importovaný XML súbor musí byť v súlade s XSD schémou a spoločnými XSD schémami,
ktoré sa nachádzajú na Portáli finančnej správy
(https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/spotrebne-dane/iskz).
Pozn.: V prípade, že používateľ využíva XML Generátor a predpripravené .xls súbory pre dávkové
pridanie mesačnej evidencie je potrebné nezabudnúť, že v priebehu jedného mesiaca sa jednotlivé
zmeny v excelovskom súbore musia spolu zrátavať, pretože vložený dokument mení kompletne celú
mesačnú evidenciu. Ak nebudú zrátané a používateľ vloží iba zmenu údajov bude celá mesačná
evidencia prepísaná na zmenu (údaje sa automaticky nezrátajú ale iba prepíšu).
Po stlačení tlačidla Upraviť aktuálny mesiac dávkovo sa zobrazí formulár s možnosťou
pridania súboru. Súbor pridáte tlačidlom Načítať súbor.

Obrázok 104. Obrazovka Dávková evidencia aktuálneho mesiaca – tlačidlo Načítať súbor

Pre načítanie súboru sa zobrazí okno, cez ktoré je možné vyhľadať súbor s dávkou v PC alebo
na prenosnom médiu. Požadovaný súbor pridáme cez tlačidlo Otvoriť(Open).

Obrázok 105. Okno pre načítanie XML súboru

Po vybraní požadovaného súboru s dávkou a kliknutí na tlačidlo Vykonať je používateľ
presmerovaný na obrazovku Dávkové spracovanie, kde môže vidieť, v akom stave je táto operácia.
Používateľ čaká na stav Spracovaná. Zmena stavu sa zobrazí až po znovu načítaní obrazovky, nie
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automaticky. V prípade, že si používateľ danú evidenciu neželá zmeniť alebo sa chce vrátiť späť na
obrazovku Mesačná evidencia, tak použije tlačidlo Späť.

Obrázok 106. Obrazovka Dávková evidencia aktuálneho mesiaca – tlačidlá Vykonať a Späť

3.7.3.4 Uzatvoriť aktuálny mesiac mesačnej evidencie
Uzatvoriť aktuálny mesiac je možné v Detaile mesačnej evidencie kliknutím na tlačidlo
Uzatvoriť aktuálny mesiac.

Obrázok 107. Obrazovka Detail mesačnej evidencie – tlačidlo Uzatvoriť aktuálny mesiac
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Po kliknutí na tlačidlo Uzatvoriť aktuálny mesiac sa zobrazí dialógové okno. V prípade, že
odberateľ KZ chce uzatvoriť mesiac, urobí tak pomocou tlačidla Áno. Po kliknutí na tlačidlo Áno
bude používateľ automaticky presmerovaný na obrazovku GUI-13-00-940 Spracovanie požiadaviek,
kde vidí dátum a čas odoslania svojej požiadavky na uzatvorenie mesačnej evidencie a stav tejto
požiadavky. Spočiatku bude táto požiadavka v stave Nová, po chvíli sa jej stav zmení na Spracovaná.
V prípade, že si používateľ neželá uzatvoriť daný mesiac alebo sa chce vrátiť späť na
obrazovku Mesačná evidencia, tak použije tlačidlo Nie.

Obrázok 108. Dialógové okno o uzavretí mesiaca pre odberateľa SBL

Obrázok 109. Dialógové okno o uzavretí mesiaca pre odberateľa SBTV a BTV
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3.8 Reklamácie
Menu Reklamácie slúži na reklamovanie kontrolných známok podľa § 53 ods. 9 zákona
530/2011 Z. z. a § 9b ods. 9 zákona 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a na kontrolu stavu
reklamácie.

3.8.1 Stavy reklamácie
Reklamácia sa môže nachádzať v stave:


Vytvorená – novovytvorená reklamácia používateľom



Zrušená – reklamácia zrušená používateľom (napr. v prípade chybných údajov)



Riešená – reklamácia, ktorej KZ boli prevzaté pracovníkom FR SR v tlačiarni a nie je ešte
uznaná alebo zamietnutá



Zamietnutá – reklamácia zamietnutá pracovníkom tlačiarne



Uznaná – reklamácia uznaná (celá alebo čiastočne) pracovníkom tlačiarne



Odovzdaná – vyreklamované známky sú odovzdané používateľovi



Predkladaná – kontrolné známky boli predložené pracovníkovi FR SR v tlačiarni a bol
vygenerovaný preberací protokol



Určený termín predloženia – reklamácia má určený termín predloženia KZ pracovníkovi FR
SR v tlačiarni

Pozn.: Odberateľ KZ predloží v tlačiarni reklamované KZ v termíne určenom FR SR (termín
predloženia). KZ uznané resp. KZ neuznané v rámci reklamácie si odberateľ KZ môže v tlačiarni
odobrať v termíne určenom FR SR (termín prevzatia).
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Obrázok 110. Obrazovka Reklamácie
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3.8.2 Pridať reklamáciu jednorazovo
Pridať reklamáciu na kontrolné známky je možné v menu Reklamácie stlačením tlačidla
Pridať jednorazovo.

Obrázok 111. Obrazovka Reklamácie – tlačidlo Pridať jednorazovo

Po kliknutí na tlačidlo Pridať jednorazovo sa zobrazí formulár pridania reklamácie.
Používateľ vyplní pole Opis reklamácie, kde stručne popíše dôvod reklamácie kontrolných známok.
Do poľa Meno preberateľa vyplní používateľ meno osoby, poverenej používateľom na prebratie
kontrolných známok. Do poľa Číslo OP preberateľa vyplní používateľ číslo občianskeho preukazu
preberateľa kontrolných známok. Do poľa Meno odovzdávateľa vyplní používateľ meno osoby,
poverenej používateľom na odovzdanie kontrolných známok. Do poľa Číslo OP odovzdávateľa
vyplní používateľ číslo občianskeho preukazu odovzdávateľa kontrolných známok.
Pozn.: Preberateľ kontrolných známok sa musí preukázať pri preberaní kontrolných známok
splnomocnením (jednorazovým alebo trvalým) od odberateľa KZ, za predpokladu, že nie je
štatutárom odberateľa KZ.
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Po vyplnení údajov o dôvode reklamácie, preberateľovi a odovzdávateľovi používateľ vyplní
formulár pre reklamovanie KZ. Používateľ vyplní buď pole Kód KZ alebo vyplní pole Interval KZ,
resp. v prípade hierarchických kódov vyplní buď pole Kód HK alebo vyplní pole Interval HK.
Pozn.: Reklamovať je možné kontrolné známky v stavoch Nepoužitá a Použitá na označenie a
v prípade zadávania reklamovaných kontrolných známok prostredníctvom hierarchických kódov,
musia byť tieto hierarchické kódy v stave Platný“.
Po zadaní kódu/kódov sa tieto pomocou tlačidiel pri príslušnom poli priradia a zobrazia
v Sumarizácii záznamov. V riadku Súčet je zobrazená suma hodnôt všetkých záznamov v príslušnom
stĺpci Počet.

Obrázok 112. Obrazovka Nová reklamácia
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V prípade, že používateľ potrebuje odstrániť záznam v sumarizácii záznamov, tak použije
tlačidlo Odstrániť.

Obrázok 113. Obrazovka Nová reklamácia – tlačidlo Odstrániť

Po vyplnení všetkých potrebných polí a kliknutí na tlačidlo Pridať bude používateľ
automaticky presmerovaný na obrazovku Spracovanie požiadaviek, kde vidí dátum a čas odoslania
svojej požiadavky na vytvorenie reklamácie a stav tejto požiadavky. Spočiatku bude táto požiadavka
v stave Nová, po chvíli sa jej stav zmení na Spracovaná a nová reklamácia sa vytvorí. V prípade, že si
používateľ danú reklamáciu neželá vytvoriť alebo sa chce vrátiť späť na obrazovku Reklamácie, tak
použije tlačidlo Späť.

Obrázok 114. Obrazovka Nová reklamácia – tlačidlá Pridať a Späť

3.8.3 Detail reklamácie
Obrazovka Detail reklamácie zobrazuje všetky zadané údaje potrebné pre zrealizovanie danej
reklamácie. Medzi tieto údaje patrí:


Číslo reklamácie – číslo reklamácie v formáte CLMxxxxxx/rok (xxxxxx – poradové číslo)



Spisová značka – číslo označenia spisu



Číslo objednávky – číslo objednávky v formáte ORDxxxxxx/rok (xxxxxx – poradové číslo)



Dátum vytvorenia - dátum a čas vytvorenia reklamácie



Stanovený termín predloženia KZ - dátum a čas predloženia kontrolných známok stanovený
pracovníkom FR SR
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Skutočný termín predloženia KZ - dátum a čas skutočného predloženia kontrolných známok
odberateľom v tlačiarni



Stanovený termín prevzatia KZ – dátum a čas stanovený na prevzatie KZ v tlačiarni



Stav – stav reklamácie



Reklamovaný počet – počet reklamovaných KZ



Odovzdaný počet – počet odovzdaných KZ v tlačiarni



Počet uznaných – počet uznaných KZ v rámci reklamácie pracovníkom v tlačiarni



Opis reklamácie – stručný popis z akého dôvodu sú reklamované KZ



Vyjadrenie k reklamácii – stručné vyjadrenie pracovníka tlačiarne k reklamovaným KZ



Meno deklarovaného preberateľa – meno preberateľa KZ, ktoré je vyplnené z reklamácie



Č. OP deklarovaného preberateľa – číslo občianskeho preukazu, ktoré je vyplnené z reklamácie



Meno skutočného preberateľa – meno osoby, ktorá skutočne prišla prebrať KZ do tlačiarne (táto
osoba musí byť oprávnená na prevzatie KZ za daného odberateľa KZ)



Č. OP skutočného preberateľa – číslo občianskeho preukazu osoby, ktorá bola skutočne preberať
KZ v tlačiarni



Meno deklarovaného odovzdávateľa – meno odovzdávateľa KZ, ktorý je uvedený v reklamácii



Č. OP deklarovaného odovzdávateľa – číslo občianskeho preukazu odovzdávateľa KZ, ktorý je
uvedený v reklamácii



Meno skutočného odovzdávateľa – meno osoby, ktorá bola odovzdať KZ do tlačiarne (táto osoba
musí byť oprávnená na odovzdanie KZ za daného odberateľa KZ)



Č. OP skutočného odovzdávateľa – číslo občianskeho preukazu skutočného odovzdávateľa KZ,
ktorý bol osobne pri odovzdaní KZ v tlačiarni



Meno skutočného odovzdávateľa za tlačiareň – meno osoby, ktorá skutočne odovzdáva KZ
v tlačiarni



Meno skutočného preberateľa za tlačiareň – meno osoby, ktorá skutočne prebrala KZ v tlačiarni
Okrem položiek formulára sa na detailnej obrazovke nachádzajú aj tabuľky, kde sú uvedené

intervaly reklamovaných, odovzdaných, uznaných a neuznaných kontrolných známok a tlačidlá:


– tlačidlo pre zrušenie reklamácie. Tlačidlo je viditeľné pri stave reklamácie
Vytvorená a Určený termín predloženia.
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– tlačidlo pre stiahnutie žiadosti o reklamáciu. Tlačidlo je viditeľné pri
všetkých stavoch reklamácie.



– tlačidlo pre stiahnutie protokolu predloženia KZ. Tlačidlo je
viditeľné pri stave reklamácie Odovzdaná, Uznaná, Zamietnutá a Riešená.



–

tlačidlo pre stiahnutie protokolu prevzatia KZ. Tlačidlo je

viditeľné pri stave reklamácie Odovzdaná.


–

tlačidlo pre stiahnutie oznámenia o termíne prevzatia

KZ. Tlačidlo je viditeľné pri stave reklamácie Riešená, Uznaná, Zamietnutá a Odovzdaná, ak
bol stanovený termín prevzatia.


– tlačidlo

pre stiahnutie oznámenia o termíne predloženia

KZ. Tlačidlo je viditeľné pri všetkých stavoch reklamácie, okrem stavu Vytvorená.


–

tlačidlo pre stiahnutie splnomocnenia. Tlačidlo je viditeľné, ak bolo

do systému nahrané splnomocnenie a stav reklamácie je Odovzdaná.


– tlačidlo pre návrat na predchádzajúcu obrazovku t.j. obrazovku Reklamácie.
Tlačidlo je viditeľné pri všetkých stavoch reklamácie.
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Obrázok 115. Obrazovka Detail reklamácie – časť 1
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Obrázok 116. Obrazovka Detail reklamácie – časť 2

3.8.4 Pridať reklamáciu dávkovo
Pridať reklamácie dávkovo je možné v menu Reklamácie stlačením tlačidla Pridať dávkovo.
Táto funkcionalita umožňuje pridať reklamácie pomocou naimportovania XML súboru.
Pozn.: Importovaný XML súbor musí byť v súlade s XSD schémou a spoločnými XSD schémami,
ktoré sa nachádzajú na Portáli finančnej správy
(https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/spotrebne-dane/iskz).
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Obrázok 117. Obrazovka Reklamácie – tlačidlo Pridať dávkovo

Po stlačení tlačidla Pridať dávkovo sa zobrazí formulár s možnosťou pridania súboru. Súbor
pridáte tlačidlom Načítať súbor.

Obrázok 118. Obrazovka Dávkové pridanie reklamácie – tlačidlo Načítať súbor

Zobrazí sa okno, cez ktoré je možné vyhľadať súbor s dávkou v PC alebo na prenosnom médiu.
Požadovaný súbor pridáme cez tlačidlo Otvoriť(Open).
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Obrázok 119. Okno pre načítanie XML súboru

Po vybraní požadovaného súboru s dávkou a kliknutí na tlačidlo Vykonať je používateľ
presmerovaný na obrazovku Dávkové spracovanie, kde môže vidieť, v akom stave je táto operácia.
Používateľ čaká na stav Spracovaná. Zmena stavu sa zobrazí až po znovu načítaní obrazovky, nie
automaticky. V prípade, že si používateľ danú reklamáciu neželá vytvoriť alebo sa chce vrátiť späť na
obrazovku Reklamácie, tak použije tlačidlo Späť.

Obrázok 120. Obrazovka Dávkové pridanie reklamácie – tlačidlá Vykonať a Späť

3.8.5 Zrušenie reklamácie
Po kliknutí na tlačidlo Detail reklamácie v stave Vytvorená na obrazovke Reklamácie sa
zobrazí obrazovka Detail reklamácie, kde kliknutím na tlačidlo Zrušiť môžeme zmeniť stav
reklamácie na Zrušená, a teda táto reklamácia sa už ďalej v systéme ISKZ nebude riešiť. Kliknutím
na tlačidlo Zrušiť sa zobrazí dialógové okno pre potvrdenie zrušenia reklamácie.
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Obrázok 121. Obrazovka Detail reklamácie – tlačidlo Zrušiť
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Po kliknutí na tlačidlo Áno bude používateľ automaticky presmerovaný na obrazovku
Spracovanie požiadaviek, kde vidí dátum a čas odoslania požiadavky na zrušenie reklamácie a stav
tejto požiadavky. Spočiatku bude táto požiadavka v stave Nová, po chvíli sa jej stav zmení na
Spracovaná a reklamácia bude zrušená. V prípade, že si používateľ neželá zrušiť reklamáciu alebo sa
chce vrátiť späť na obrazovku Detail reklamácie, tak použije tlačidlo Nie.
Kontrolné známky priradené k reklamácii, ktorá bola zrušená, sa vrátia do pôvodného stavu
pred reklamáciou, pokiaľ nenastala doba ich exspirácie.

Obrázok 122. Okno pre potvrdenie zrušenia reklamácie
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3.9 Žiadosti o odovzdanie kontrolných známok colnému úradu
Toto menu slúži používateľovi na odovzdanie kontrolných známok colnému úradu podľa § 53
ods. 14 a 16 zákona 530/2011 Z.z. a § 9b ods. 16 a 18 zákona 106/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov.

3.9.1 Stavy žiadosti o odovzdanie KZ CÚ
Žiadosti sa môžu nachádzať v stave:


Nové – novovytvorená žiadosť o odovzdanie kontrolných známok colnému úradu



Zrušené – zrušená žiadosť o odovzdanie kontrolných známok colnému úradu



Vyriešené – kontrolné známky boli prevzaté pracovníkom CÚ



Odovzdávané – kontrolné známky boli predložené pracovníkovi CÚ a bol vygenerovaný
preberací protokol

Žiadosti bude možné filtrovať podľa:


Čísla žiadosti – zadaním presného čísla žiadosti



Stavu – výberom z ponúknutých možností



Dátumu vytvorenia od/do – výberom dátumového rozsahu z kalendára



Dátumu odovzdania od/do – výberom dátumového rozsahu z kalendára



Dôvodu odovzdania – výberom z ponúknutých možností
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Obrázok 123. Obrazovka Žiadosti o odovzdanie kontrolných známok colnému úradu
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3.9.2 Pridať žiadosť o odovzdanie KZ CÚ jednorazovo
Pridať žiadosť o odovzdanie kontrolných známok je možné v menu Žiadosti o odovzdanie KZ
colnému úradu tlačidlom Pridať.

Obrázok 124. Obrazovka Žiadosti o odovzdanie kontrolných známok colnému úradu – tlačidlo Pridať

Po kliknutí na tlačidlo Pridať sa zobrazí formulár na odovzdanie kontrolných známok.
Používateľ vyplní pole Dôvod odovzdania, kde si vyberie z možností, ktoré súvisia s dôvodom
odovzdania kontrolných známok (Exspirované, Poškodené, Nepoužiteľné z iného dôvodu alebo
Koniec činnosti). Do poľa Meno odovzdávateľa vyplní používateľ meno osoby, poverenej
používateľom na odovzdanie kontrolných známok. Do poľa Číslo OP odovzdávateľa vyplní
používateľ číslo občianskeho preukazu odovzdávateľa kontrolných známok.
Po vyplnení údajov o dôvode odovzdania je nutné pridať položky žiadosti o odovzdanie
s predmetom dane, rozmerom kontrolnej známky a počtom oznámených kusov KZ, v prípade
odberateľa SBTV a BTV je potrebné vyplniť aj atribúty vytlačené na KZ. Tieto položky je možné
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pridať pomocou tlačidla Pridať položku. Zároveň po stlačení tlačidla Pridať kópiu sa pridá panel
položka žiadosti s údajmi zhodujúcimi sa s údajmi zadanými v pôvodnej položke, z ktorej bola
spravená kópia. Ak používateľ nechce pridať novú položku s rovnakým predmetom dane a rozmerom
KZ, tak nepoužíva tlačidlo Pridať kópiu a položky pridáva cez tlačidlo Pridať položku. Omylom
pridanú položku je možné odstrániť stlačením tlačidla Odobrať.
Po vyplnení údajov o dôvode odovzdania a pridaní položiek žiadosti používateľ v závislosti
na predmete dane a dôvode odovzdania vyplní identifikačné čísla pre kontrolné známky odovzdávané
colnému úradu. Používateľ si vyberie spôsob pridania a v závislosti na spôsobe pridania vyplní buď
pole Kód KZ alebo vyplní pole Rozsah KZ, resp. v prípade hierarchických kódov vyplní buď pole Kód
HK alebo vyplní pole Rozsah HK, prípadne si vyberie spôsob Z balíka, kde je nutné zadefinovať
hierarchický kód balíka, z ktorého sa odovzdávajú KZ a ich počet. Každý jeden spôsob je možné
pridať do sumarizácie záznamov pomocou tlačidla Pridať pod konkrétnym Spôsobom pridania.
Jednotlivé spôsoby je možné kombinovať a po pridaní sa zobrazia v sumarizácii záznamov. V riadku
Súčet je zobrazená suma hodnôt všetkých záznamov v príslušnom stĺpci Počet.
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Obrázok 125. Obrazovka Nová žiadosť o odovzdanie KZ CÚ pre SBL

Ak sa jedná o pridanie žiadosti o odovzdanie KZ jednorazovo pre SBTV a BTV, tak možnosť
zadať ID KZ sa používateľovi zobrazí pri odovzdávaní kontrolných známok vo všetkých prípadoch
dôvodu odovzdania, t.j. “Exspirované” a “Koniec činnosti”, “Poškodené” alebo “Nepoužiteľné z
iného dôvodu”.
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Obrázok 126. Obrazovka Nová žiadosť o odovzdanie KZ CÚ pre SBTV a BTV
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V prípade, že používateľ potrebuje odstrániť záznam v sumarizácii záznamov, tak použije
tlačidlo Odstrániť.

Obrázok 127. Obrazovka Nová žiadosť o odovzdanie KZ CÚ – tlačidlo Odstrániť

Po vyplnení všetkých potrebných polí a kliknutí na tlačidlo Pridať bude používateľ
automaticky presmerovaný na obrazovku Spracovanie požiadaviek, kde vidí dátum a čas odoslania
svojej požiadavky na vytvorenie žiadosti a stav tejto požiadavky. Spočiatku bude táto požiadavka
v stave Nová, po chvíli sa jej stav zmení na Spracovaná a nová žiadosť o odovzdanie KZ CÚ sa
vytvorí. V prípade, že si používateľ danú žiadosť neželá vytvoriť alebo sa chce vrátiť späť na
obrazovku Žiadosti o odovzdanie kontrolných známok colnému úradu, tak použije tlačidlo Späť.

Obrázok 128. Obrazovka Nová žiadosť o odovzdanie KZ CÚ – tlačidlá Pridať a Späť

3.9.3 Pridať žiadosť o odovzdanie KZ CÚ dávkovo
Pridať žiadosť dávkovo je možné v menu Žiadosti o odovzdanie KZ colnému úradu stlačením
tlačidla Pridať dávkovo. Táto funkcionalita umožňuje pridať žiadosť pomocou naimportovania
XML súboru.
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Obrázok 129. Obrazovka Žiadosti o odovzdanie KZ CÚ – tlačidlo Pridať dávkovo
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Pozn.: Importovaný XML súbor musí byť v súlade s XSD schémou a spoločnými XSD schémami,
ktoré sa nachádzajú na Portáli finančnej správy
(https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/spotrebne-dane/iskz).
Po stlačení tlačidla Pridať dávkovo sa zobrazí formulár s možnosťou pridania súboru. Súbor
pridáte tlačidlom Načítať súbor.

Obrázok 130. Obrazovka Dávkové pridanie žiadostí o odovzdanie KZ CÚ – tlačidlo Načítať súbor

Zobrazí sa okno, cez ktoré je možné vyhľadať súbor s dávkou v PC alebo na prenosnom médiu.
Požadovaný súbor pridáme cez tlačidlo Otvoriť(Open).

Obrázok 131. Okno pre načítanie XML súboru

Po vybraní požadovaného súboru s dávkou a kliknutí na tlačidlo Vykonať je používateľ
presmerovaný na obrazovku Dávkové spracovanie, kde môže vidieť, v akom stave je táto operácia.
Používateľ čaká na stav Spracovaná. Zmena stavu sa zobrazí až po znovu načítaní obrazovky, nie
automaticky. V prípade, že si používateľ danú žiadosť neželá vytvoriť alebo sa chce vrátiť späť na
obrazovku Žiadosti o odovzdanie kontrolných známok colnému úradu, tak použije tlačidlo Späť.
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Obrázok 132. Dávkové pridanie žiadostí o odovzdanie KZ CÚ – tlačidlá Vykonať a Späť

3.9.4 Detail žiadosti o odovzdanie KZ CÚ
Obrazovka Detail žiadosti o odovzdanie kontrolných známok CÚ zobrazuje všetky zadané údaje
potrebné pre zrealizovanie odovzdania kontrolných známok pracovníkovi CÚ. Medzi tieto údaje
patrí:


Číslo žiadosti – číslo žiadosti o odovzdanie KZ CÚ vo formáte RETxxxxxx/rok (xxxxxx –
poradové číslo)



Dátum a čas vytvorenia – dátum a čas vytvorenia žiadosti



Dátum a čas odovzdania – dátum a čas odovzdania KZ pracovníkovi colného úradu



Stav – stav žiadosti



Počet oznámených kontrolných známok– počet oznámených KZ na odovzdanie



Dôvod odovzdania – dôvod, z akého sa KZ odovzdávajú



Meno deklarovaného odovzdávateľa – meno odovzdávateľa KZ, ktoré je vyplnené v žiadosti



Č. OP deklarovaného odovzdávateľa – číslo občianskeho preukazu odovzdávateľa, ktoré je
vyplnené v žiadosti



Meno skutočného odovzdávateľa – meno osoby, ktorá skutočne odovzdala KZ na colnom úrade



Č. OP skutočného odovzdávateľa – číslo občianskeho preukazu osoby, ktorá skutočne odovzdala
KZ na colnom úrade



Miesto odovzdania v – colný úrad, kde boli KZ odovzdané
Okrem položiek formulára sa na detailnej obrazovke nachádzajú aj tabuľky, kde sú uvedené

položky žiadosti, nahlásené známky na odovzdanie a odovzdané známky. Nachádzajú sa tu aj
tlačidlá:



– tlačidlo pre zrušenie žiadosti. Tlačidlo je viditeľné pri stave žiadosti Nové.
– tlačidlo pre stiahnutie preberacieho protokolu o odovzdaní KZ na
CÚ. Tlačidlo je viditeľné pri stave žiadosti Vyriešené.
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– tlačidlo pre návrat na predchádzajúcu obrazovku t.j. obrazovku menu Žiadosti o
odovzdanie kontrolných známok colnému úradu. Tlačidlo je viditeľné pri všetkých stavoch
žiadosti.

Obrázok 133. Obrazovka Detail žiadosti o odovzdanie kontrolných známok colnému úradu
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3.9.5 Zrušiť žiadosť o odovzdanie KZ CÚ
Po kliknutí na tlačidlo Detail žiadosti v stave Nové na obrazovke Žiadosti o odovzdanie KZ
CÚ sa zobrazí obrazovka Detail žiadosti o odovzdanie KZ CÚ, kde kliknutím na tlačidlo Zrušiť
môžeme zmeniť stav žiadosti na Zrušené, a teda táto žiadosť sa už ďalej v systéme ISKZ nebude
riešiť. Kliknutím na tlačidlo Zrušiť žiadosť bude používateľ automaticky presmerovaný na
obrazovku Spracovanie požiadaviek, kde vidí dátum a čas odoslania svojej požiadavky na zrušenie
žiadosti a stav tejto požiadavky. Spočiatku bude táto požiadavka v stave Nová, po chvíli sa jej stav
zmení na Spracovaná, žiadosť bude zrušená a známky uvedené v žiadosti sa vrátia do svojho
pôvodného stavu, pre ich prípadné odovzdanie je potrebné vytvoriť novú žiadosť o odovzdanie.
V prípade, že si používateľ danú žiadosť neželá zrušiť alebo sa chce vrátiť späť na obrazovku
Žiadosti o odovzdanie KZ CÚ, tak použije tlačidlo Späť.

Obrázok 134. Obrazovka Detail žiadosti o odovzdanie KZ CÚ – tlačidlo Zrušiť žiadosť
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3.10 Opravy oznámených údajov o použití kontrolných známok
V menu Opravy oznámených údajov o použití kontrolných známok používateľ vidí
záznamy o existujúcich opravách kontrolných známok, ktoré zadal do ISKZ. Pomocou filtrovania má
možnosť získať informácie o každej Oprave oznámených údajov. Má možnosť nahliadať do detailov
opráv pomocou tlačidla Detail alebo vytvárať nové opravy pomocou tlačidla Pridať.
Pomocou filtra môže používateľ vyhľadávať v zozname opráv. Filter obsahuje nasledujúce polia:


Číslo opravy – je potrebné zadať presné číslo opravy



Stav opravy – výber z ponúknutých možností



Rozmer kontrolnej známky – výber z ponúknutých možností



Predmet dane – výber z ponúknutých možností
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Obrázok 135. Obrazovka Opravy oznámených údajov o použití kontrolných známok
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3.10.1 Pridanie novej opravy oznámených údajov o použití kontrolných známok
Pre pridanie novej opravy oznámených údajov, používateľ stlačí tlačidlo Pridať.
Obrazovka sa skladá z dvoch vizuálne oddelených panelov (nesprávne údaje, správne údaje),
pomocou ktorých zadá používateľ do systému požiadavku na oznámenie opravy.
Do polí zadáva používateľ identifikátory kontrolných známok, ktoré majú byť súčasťou
opravy oznámenia.

Obrázok 136. Obrazovka Nová oprava oznámených údajov o použití kontrolných známok SBL

Strana 127 / 182

Pri zadávaní nesprávne oznámených údajov je potrebné jednotlivo zadať Kód KZ alebo Kód
HK alebo Interval KZ alebo Interval HK podľa toho, aký údaj chce odberateľ KZ opraviť a to
použitím tlačidla Pridať KZ alebo Pridať HK alebo Pridať interval KZ alebo Pridať interval
HK. Pridané identifikátory sú zobrazené v tabuľke Sumarizácia nesprávne oznámených údajov.
V riadku Súčet je zobrazená suma hodnôt všetkých záznamov v príslušnom stĺpci Počet KZ.
Pozn.: V prípade ak odberateľ KZ chce priradiť menej ako 500 kusov KZ použije priradenie cez
Interval KZ alebo jednotlivo cez Kód KZ. V prípade ak chce odberateľ KZ priradiť celý balík t.j.
500 kusov KZ použije priradenie cez Kód HK.
Pozn.: K zadanému kódu KZ alebo kódu HK alebo Intervalu KZ alebo Intervalu HK zadaných v časti
„Nesprávne údaje“ systém automaticky zobrazí údaj o spotrebiteľskom balení (EAN, obchodný
názov, objem, objemová koncentrácia). Preto je potrebné, aby sa zadávali také údaje o
identifikačných číslach (KZ, HK, interval KZ, interval HK), ktoré sú oznámené ako použité na
označenie rovnakého spotrebiteľského balenia.
Pozn.: V súlade s platnou legislatívou je celý proces opravy oznámených údajov o použití kontrolnej
známky viackrokový, t.j. po schválení oznámenia zo strany CÚ je potrebné zo strany odberateľa
samotnú opravu aj vykonať kapitola 3.9.3 Vykonanie opravy oznámených údajov o použití
kontrolných známok.

Obrázok 137. Sumarizácia nesprávne oznámených údajov

Používateľ zadá do tabuľky Správne údaje spotrebiteľského balenia alebo si používateľ
vyberie možnosť Žiadne (kontrolné známky sú nepoužité), pokiaľ chce požiadať o zmenu stavu
kontrolnej známky zo stavu Použitá na označenie na stav Nepoužitá.
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Obrázok 138. Tabuľka Správne údaje

Používateľ si vyberie Spotrebiteľské balenie a nasledovne pridá identifikátory kontrolných
známok (kód KZ, kód HK, interval KZ alebo interval HK), ktoré chce zmeniť, a ktoré sú už uvedené
v tabuľke Sumarizácia nesprávne uvedených údajov. V riadku Súčet je zobrazená suma hodnôt
všetkých záznamov v príslušnom stĺpci Počet KZ.
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Obrázok 139. Pridanie správnych údajov do opravy oznámených údajov

V prípade potreby má používateľ možnosť odstrániť položky v sumarizačných tabuľkách
pomocou tlačidla Odstrániť položku.
Používateľ po skontrolovaní správnosti zadaných údajov odošle opravu oznámených údajov
na spracovanie pomocou tlačidla Oznámiť opravu v spodnej časti obrazovky. Používateľ bude
automaticky presmerovaný na obrazovku Spracovanie požiadaviek, kde vidí dátum a čas odoslania
svojej požiadavky a stav tejto požiadavky. Spočiatku bude táto požiadavka v stave Nová, po chvíli sa
jej stav zmení na Spracovaná. Po spracovaní je na obrazovke Opravy oznámených údajov o použití
kontrolných známok pridaný nový záznam so stavom opravy Nová a kontrolné známky uvedené
v rámci opravy, budú mať stav V procese opravy údajov.
Pozn.: Ak používateľ zadá rozdielny počet KZ v oznámení nesprávnych a správnych údajov, tak sa
zobrazí chybová hláška: „Súčet počtov kontrolných známok zadaných v sumarizácii nesprávne
oznámených údajov (počet KZ: X) sa nezhoduje so súčtom počtov kontrolných známok zadaných v
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sumarizácii správnych údajov (počet KZ: Y).“, kde počet KZ: X je počet nesprávne oznámených
kusov a počet KZ: Y je počet správne oznámených kusov KZ.

Obrázok 140. Obrazovka Nová oprava oznámených údajov o použití kontrolných známok – chybová hláška
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Používateľ má možnosť nahliadnuť do detailu opravy oznámených údajov, pomocou tlačidla
Detail. Po jeho stlačení sa zobrazí obrazovka Detail opravy oznámených údajov o použití
kontrolných známok.
Pozn.: V prípade, ak oznámenie o oprave obsahuje ID KZ s dvoma a viac rozmermi, pole Rozmer
KZ je prázdne.
Pozn.: V prípade, ak používateľ oznamuje opravu údajov pre cigary a cigarky, je potrebné zvýšiť
pozornosť pri výbere spotrebiteľského balenia, z dôvodu zmeny zdaňovania podľa znaku platnosti
SPD (t.j. buď podľa počtu kusov alebo podľa hmotnosti).

Obrázok 141. Detail opravy oznámených údajov kontrolných známok
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3.10.2 Zrušenie opravy oznámených údajov o použití kontrolných známok
Používateľ má možnosť zrušiť opravu oznámených údajov, ak sa oprava nachádza v stave
Nová alebo Schválená.
Pri zrušení opravy si používateľ vyberie na obrazovke Opravy oznámených údajov o použití
kontrolných známok opravu, ktorú chce zrušiť a stlačením tlačidla Detail v stĺpci Možnosti sa
dostane na obrazovku Detail žiadosti oznámených údajov o použití kontrolných známok, kde stlačí
tlačidlo Zrušiť opravu.

Obrázok 142. Dialógové okno pre potvrdenie zrušenia opravy

Zobrazí sa dialógové okno, kde používateľ potvrdí svoju voľbu stlačením tlačidla Áno.
Používateľ bude automaticky presmerovaný na obrazovku Spracovanie požiadaviek, kde vidí dátum
a čas odoslania svojej požiadavky a stav tejto požiadavky. Spočiatku bude táto požiadavka v stave
Nová, po chvíli sa jej stav zmení na Spracovaná. Oprave oznámených údajov o použití kontrolných
známok sa zmení stav na Zrušená a kontrolné známky v rámci opravy sa vrátia do stavu Použitá na
označenie.
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3.10.3 Vykonanie opravy oznámených údajov o použití kontrolných známok
Používateľ si na obrazovke Opravy oznámených údajov o použití kontrolných známok
vyberie opravu v stave Schválená a stlačí tlačidlo Detail, ktoré ho presmeruje na obrazovku Detail
opravy oznámených údajov o použití kontrolných známok.

Obrázok 143. Obrazovka Detail opravy oznámených údajov o použití KZ – tlačidlo Vykonať opravu

Používateľ vidí v poli Posledný deň lehoty na vykonanie opravy, koľko času má na
vykonanie opravy. Lehotu na vykonanie opravy odberateľom KZ určuje miestne príslušný CÚ.
Tu sa používateľ môže rozhodnúť, či chce opravu vykonať alebo zrušiť.
Samotné vykonanie opravy používateľ vykoná stlačením tlačidla Vykonať opravu v spodnej
časti obrazovky. Predmetné tlačidlo sa zobrazí odberateľovi KZ až po tom, keď CÚ oznámi
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odberateľovi KZ súhlas s vykonaním opravy. Po jeho stlačení sa zobrazí dialógové okno, ktorým
používateľ potvrdí svoje rozhodnutie, stlačením tlačidla Áno.
Pozn.: Ak odberateľ KZ nevykoná opravu nesprávne oznámených údajov o použití KZ v lehote
stanovenej CÚ, po jej uplynutí nebude môcť predmetnú opravu na základe daného oznámenia
zrealizovať a odberateľ KZ ju bude musieť zadať (oznámiť) v prípade potreby opätovne.

Obrázok 144. Dialógové okno pre potvrdenie vykonania opravy

Používateľ je presmerovaný na obrazovku Spracovanie požiadaviek, kde vidí dátum a čas
odoslania svojej požiadavky a stav tejto požiadavky. Spočiatku bude táto požiadavka v stave Nová,
po chvíli sa jej stav zmení na Spracovaná. Oprava zmení stav na Vyriešená a kontrolné známky
v oprave zmenia stav podľa špecifikácií uvedených v detaile opravy oznámených údajov.
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3.11 Opravy údajov v mesačnej evidencii
Menu Opravy údajov v mesačnej evidencii umožňuje používateľovi oznámiť CÚ nesprávne
údaje v mesačnej evidencii za zvolený mesiac. Žiadať o opravu údajov v mesačnej evidencii bude
možné len za mesiace od novembra 2015, teda najskôr od 01.12.2015 (v prípade jej uzatvorenia).
Odberateľ KZ môže vykonať opravu údajov mesačnej evidencie v ISKZ len so súhlasom CÚ.
Obrazovka obsahuje filter, pomocou ktorého je možné filtrovať v zozname Opráv údajov
v mesačnej evidencii, podľa viacerých kritérií. Polia filtra:


Stav opravy – výber z ponúknutých možností



Rozmer KZ – výber z ponúknutých možností



Predmet dane – výber z ponúknutých možností



Obdobie – výber z ponúknutých možností

Druhá časť obrazovky je zoznam opráv údajov v mesačnej evidencii pre daného odberateľa
kontrolných známok. Stĺpce v tabuľke:


Číslo opravy



Stav opravy:
o Nové
o Zrušené
o Schválené
o Zamietnuté
o Vyriešené
o Nevykonaná



Dátum vytvorenia



Rozmer KZ



Predmet dane:
o Lieh (Platí pre SBL)
o Cigary (Platí pre SBTV)
o Cigarky (Platí pre SBTV)
o Cigarety (Platí pre SBTV)
o Tabak (Platí pre SBTV)
o Bezdymový tabakový výrobok (Platí pre BTV)



Obdobie
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Obrázok 145. Obrazovka Opravy údajov v mesačnej evidencii

3.11.1 Pridanie opravy údajov v mesačnej evidencii
Používateľ na obrazovke Opravy údajov v mesačnej evidencii stlačí tlačidlo Pridať, ktoré ho
presmeruje na obrazovku Nové opravy údajov v mesačnej evidencii. Používateľ má možnosť zadať
nové údaje a po vizuálnom skontrolovaní tieto zmeny odoslať na spracovanie stlačením tlačidla
Oznámiť opravu alebo sa vrátiť na predchádzajúcu obrazovku tlačidlom Späť.
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Obrázok 146. Obrazovka Nové opravy údajov v mesačnej evidencii

Po kliknutí na tlačidlo Oznámiť opravu bude používateľ automaticky presmerovaný na
obrazovku Spracovanie požiadaviek, kde vidí dátum a čas odoslania svojej požiadavky a stav tejto
požiadavky. Spočiatku bude táto požiadavka v stave Nová, po chvíli sa jej stav zmení na
Spracovaná. Na obrazovke Opravy údajov v mesačnej evidencii sa pridá nový záznam do tabuľky so
stavom opravy Nová.
Pozn.: V súlade s platnou legislatívou je celý proces opravy údajov v mesačnej evidencii
viackrokový, t.j. po schválení oznámenia zo strany CÚ je potrebné zo strany odberateľa samotnú
opravu aj vykonať kapitola Vykonanie opravy údajov v mesačnej evidencii.
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3.11.2 Zrušenie opravy údajov v mesačnej evidencii
Používateľ má možnosť zrušiť opravu údajov v mesačnej evidencii, ak sa oprava nachádza
v stave Nová alebo Schválená. Pri zrušení opravy si používateľ vyberie na obrazovke Opravy údajov
v mesačnej evidencii opravu, ktorú chce zrušiť a stlačením tlačidla Detail v stĺpci Možnosti sa
dostane na obrazovku Detail žiadosti opravy údajov v mesačnej evidencii, kde stlačí tlačidlo Zrušiť
opravu.

Obrázok 147. Obrazovka Detail opravy údajov v mesačnej evidencii – tlačidlo Zrušiť opravu

Zobrazí sa dialógové okno, kde používateľ potvrdí svoju voľbu stlačením tlačidla Áno.
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Obrázok 148. Dialógové okno pre potvrdenie zrušenia opravy

Používateľ bude automaticky presmerovaný na obrazovku Spracovanie požiadaviek, kde vidí
dátum a čas odoslania svojej požiadavky a stav tejto požiadavky. Spočiatku bude táto požiadavka
v stave Nová, po chvíli sa jej stav zmení na Spracovaná. Oprave údajov v mesačnej evidencii sa
zmení stav na Zrušená.
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3.11.3 Vykonanie opravy údajov v mesačnej evidencii
Používateľ si na obrazovke Opravy oznámených údajov v mesačnej evidencii vyberie opravu
v stave Schválená a stlačí tlačidlo Detail, ktoré ho presmeruje na obrazovku Detail opravy údajov
v mesačnej evidencii.

Obrázok 149. Obrazovka Detail opravy údajov v mesačnej evidencii – tlačidlo Vykonať opravu

Používateľ vidí v poli Posledný deň lehoty na vykonanie opravy, koľko času má na
vykonanie opravy. Lehotu na vykonanie opravy odberateľom KZ určuje miestne príslušný CÚ.

Strana 141 / 182

Tu sa používateľ môže rozhodnúť, či chce opravu vykonať alebo zrušiť.
Samotné vykonanie opravy používateľ vykoná stlačením tlačidla Vykonať opravu v spodnej
časti obrazovky. Predmetné tlačidlo sa zobrazí odberateľovi KZ až po tom, keď CÚ oznámi
odberateľovi KZ súhlas s vykonaním opravy. Po jeho stlačení sa zobrazí dialógové okno, ktorým
používateľ potvrdí svoje rozhodnutie, stlačením tlačidla Áno.
Pozn.: Ak odberateľ KZ nevykoná opravu údajov v mesačnej evidencii v lehote stanovenej CÚ, po jej
uplynutí nebude môcť predmetnú opravu na základe daného oznámenia zrealizovať a odberateľ KZ ju
bude musieť zadať (oznámiť) v prípade potreby opätovne.

Obrázok 150. Dialógové okno pre potvrdenie vykonania opravy

Používateľ je presmerovaný na obrazovku Spracovanie požiadaviek, kde vidí dátum a čas
odoslania svojej požiadavky a stav tejto požiadavky. Spočiatku bude táto požiadavka v stave Nová,
po chvíli sa jej stav zmení na Spracovaná. Oprava zmení stav na Vyriešená a zmeny sa prejavia
v predmetnej mesačnej evidencii. Vykonaním opravy údajov v mesačnej evidencii sa automaticky
prepočítajú počiatočné a konečné stavy vo všetkých mesačných evidenciách bez rozdielu na to či je
mesiac otvorený alebo uzatvorený, ktoré nasledujú po mesiaci, v ktorom sa vykonala predmetná
oprava.
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3.12 Prehľady
V menu Prehľady sa nachádzajú prehľadové obrazovky, kde má používateľ prehľad
o všetkých kontrolných známkach, ktoré odobral. Pomocou filtrovania má možnosť získať informácie
o každej kontrolnej známke, intervaloch KZ, balíku, skupinovom alebo prepravnom obale.

3.12.1 Prehľad skladových zásob
Na obrazovke Prehľad skladových zásob si používateľ môže prezrieť a skontrolovať, v akom
stave sú jeho zásoby známok v sklade. Na obrazovke sa nachádzajú údaje o predmete dane, rozmere
KZ a počte KZ.

Obrázok 151. Obrazovka Prehľad skladových zásob SBL
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Obrázok 152. Obrazovka Prehľad skladových zásob SBTV

Obrázok 153. Obrazovka Prehľad skladových zásob BTV
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3.12.2 Prehľad kontrolných známok
Na obrazovke Prehľad kontrolných známok má používateľ prehľad o všetkých kontrolných
známkach, ktoré odobral. Pomocou filtrovania má prehľad o každej jednotlivej KZ a zároveň si môže
zobraziť aj detail kontrolnej známky. Pre zobrazenie kontrolnej známky je potrebné do filtra zadať
konkrétne Identifikačné číslo KZ, Interval KZ od a Interval KZ do alebo Balík. Ak to nebude zadané,
tak sa nezobrazí žiadna kontrolná známka v tabuľke pod filtrom.
Obrazovka obsahuje tabuľku s nasledujúcimi stĺpcami:


Identifikačné číslo KZ – zobrazuje 12 miestny identifikačný kód vyfiltrovanej kontrolnej známky



Balík - zobrazuje 12 miestny identifikačný kód balíka, v ktorom sa nachádza/nachádzajú
vyfiltrovaná(é) KZ



Skupinový obal - zobrazuje 12 miestny identifikačný kód skupinového obalu, v ktorom sa
nachádza/nachádzajú vyfiltrovaná(é) KZ



Prepravný obal - zobrazuje 12 miestny identifikačný kód prepravného obalu, v ktorom sa
nachádza/nachádzajú vyfiltrovaná(é) KZ



Predmet dane – zobrazený predmet dane, ktorým môže byť lieh, tabak, cigary, cigarky alebo
cigarety



Stav – zobrazuje stav kontrolnej známky, ktorý môže byť nasledovný:
o

Nepoužitá – KZ nepoužitá a umiestnená medzi skladovými zásobami používateľa

o

Použitá na označenie – KZ použitá na označenie spotrebiteľského balenia, oznámená
odberateľom KZ

o

Exspirovaná – KZ, ktorej exspirovala lehota použitia

o

Poškodená odberateľom – KZ poškodená odberateľom

o

Označená na reklamáciu – KZ, ktorá je označená na reklamáciu a ešte nebola zaradená do
reklamačného procesu

o

Na reklamácii – KZ, ktorá je už v reklamačnom procese

o

Reklamovaná – KZ, ktorá bola odovzdaná a uznaná v reklamačnom procese

o

Určená na odovzdanie CÚ – KZ, ktorá je označená na odovzdanie CÚ na zničenie a ešte
nebola zaradená do procesu odovzdávania na zničenie CÚ

o

Odovzdaná na zničenie – KZ, ktorá je už v procese odovzdávania na zničenie CÚ

o

Evidovaná ako poškodená – KZ, ktorá je evidovaná ako poškodená a nebola zaradená do
procesu reklamácie alebo odovzdávania KZ CÚ
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o

V procese opravy údajov – KZ, ktorá bola oznámená na nesprávne spotrebiteľské balenie
odberateľom KZ v systéme ISKZ a nachádza sa v procese opravy oznámených údajov
o použití kontrolných známok



Rozmer – zobrazuje konkrétny rozmer KZ (výška x šírka)



Dátum odobratia – zobrazuje dátum odobratia KZ



Dátum oznámenia nalepenia – zobrazuje dátum oznámenia nalepenia KZ v systéme



Oznámené v náhradnom postupe – zobrazuje, či KZ bola oznámená v náhradnom postupe alebo
nie



EAN – EAN spotrebiteľského balenia liehu (zobrazuje sa iba pre odberateľov SBL)



Obchodný názov – obchodný názov spotrebiteľského balenia



Cena – cena jedného balenia cigariet (zobrazuje sa iba pre odberateľov SBTV)



Dĺžka – dĺžka cigariet (zobrazuje sa iba pre odberateľov SBTV)



Počet kusov v balení – počet kusov v jednom balení pre cigarety, cigarky a cigary (zobrazuje sa
iba pre odberateľov SBTV)



Hmotnosť – hmotnosť v gramoch pre tabak, cigary a cigarky (zobrazuje sa iba pre odberateľov
SBTV a BTV)



SPD – znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane (zobrazuje sa iba pre odberateľov SBTV a
BTV)



Číslo objednávky/reklamácie - zobrazuje identifikačné číslo objednávky alebo reklamácie,
v rámci ktorej bola KZ dodaná odberateľovi KZ



Dátum exspirácie - zobrazuje dátum exspirácie KZ



Dátum nalepenia - zobrazuje dátum reálneho nalepenia KZ na spotrebiteľské balenie
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Obrázok 154. Obrazovka Prehľad kontrolných známok – SBL
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Obrázok 155. Obrazovka Prehľad kontrolných známok – SBTV
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Obrázok 156. Obrazovka Prehľad kontrolných známok – BTV
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3.12.2.1

Detail kontrolnej známky

Pomocou tlačidla Detail po vyfiltrovaní KZ na obrazovke Prehľad kontrolných známok, je
možné pozrieť si detailné informácie o KZ, ktorú má používateľ ISKZ aktuálne zobrazenú.
Obrazovka detailu kontrolnej známky obsahuje všetky dostupné údaje o danej kontrolnej
známke. Polia, ktoré sa tam nachádzajú sú nasledovné:


Kód známky – zobrazuje 12 miestny identifikačný kód kontrolnej známky



Stav – zobrazuje stav kontrolnej známky



Balík – zobrazuje 12 miestny identifikačný kód balíka, v ktorom sa nachádza KZ



Odobratie – dátum odobratia KZ



Predmet dane – predmet dane, ktorým môže byť lieh, tabak, cigary, cigarky alebo cigarety



Číslo verzie specimenu – identifikačné číslo specimenu



Dátum schválenia specimenu – dátum, kedy bol specimen schválený pre používanie



Dátum oznámenia nalepenia – dátum oznámenia nalepenia KZ



Objednávka, ku ktorej bola známka expedovaná – číslo objednávky, ku ktorej bola KZ
expedovaná



Odberateľ, ktorý známku odobral – názov odberateľa KZ



IČO odberateľa – IČO odberateľa KZ



Exspirácia – dátum exspirácie KZ



Spotrebiteľské balenie – názov spotrebiteľského balenia



Balík – zobrazuje 12 miestny identifikačný kód balíka, z ktorého je KZ



Prvé ID KZ v balíku – zobrazuje 12 miestny identifikačný kód prvej kontrolnej známky z
balíka



Predchádzajúce ID KZ v balíku – zobrazuje 12 miestny identifikačný kód predchádzajúcej
kontrolnej známky z balíka



Nasledujúce ID KZ v balíku – zobrazuje 12 miestny identifikačný kód nasledujúcej kontrolnej
známky z balíka



Posledné ID KZ v balíku – zobrazuje 12 miestny identifikačný kód poslednej kontrolnej
známky z balíka



Skupinový obal – zobrazuje 12 miestny identifikačný kód skupinového obalu, z ktorého je
daná KZ
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Prepravný obal – zobrazuje 12 miestny identifikačný kód prepravného obalu, z ktorého je
daná KZ

Obrázok 157. Obrazovka Detail kontrolnej známky – SBL
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Obrázok 158. Obrazovka Detail kontrolnej známky – SBTV
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Obrázok 159. Obrazovka Detail kontrolnej známky – BTV
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3.12.3 Prehľad intervalov kontrolných známok
Na obrazovke Prehľad intervalov kontrolných známok má používateľ prehľad o všetkých
kontrolných známkach v podobe intervalov.
Obrazovka s intervalmi KZ obsahovo neumožňuje kontrolu odobratých balíkov (HK1). Pre
účely kontroly odobratých balíkov je možné použiť prehľadové obrazovky balíkov, skupinových
a prepravných balení.
Obrazovku s intervalmi KZ je možné použiť napríklad pre tieto prípady:


Prehľad intervalov kontrolných známok, ktoré boli nalepené v deň



Prehľad nepoužitých, reklamovaných a vrátených kontrolných známok



Prehľad kontrolných známok, ktoré v blízkej dobe exspirujú

Obrazovka Prehľad intervalov kontrolných známok obsahuje nasledovné údaje o KZ:


Začiatok – zobrazuje 12 miestny identifikačný kód prvej kontrolnej známky z intervalu



Koniec - zobrazuje 12 miestny identifikačný kód poslednej kontrolnej známky z intervalu



Počet známok – zobrazuje počet KZ v danom intervale



Predmet dane – predmet dane, ktorým môže byť lieh, tabak, cigary, cigarky alebo cigarety



Stav – zobrazuje stav KZ v intervale



Rozmer – zobrazuje konkrétny rozmer KZ (výška x šírka)



Dátum odobratia – zobrazuje dátum odobratia KZ



Dátum oznámenia nalepenia – zobrazuje dátum oznámenia nalepenia KZ v systéme



Oznámené v náhradnom postupe – zobrazuje, či KZ boli oznámené v náhradnom postupe
alebo nie



EAN – EAN spotrebiteľského balenia liehu (zobrazuje sa iba pre odberateľov SBL)



Obchodný názov – obchodný názov spotrebiteľského balenia



Cena – cena jedného balenia cigariet (zobrazuje sa iba pre odberateľov SBTV)



Dĺžka – dĺžka cigariet (zobrazuje sa iba pre odberateľov SBTV)



Počet kusov v balení – počet kusov v jednom balení pre cigarety, cigarky a cigary (zobrazuje
sa iba pre odberateľov SBTV)



Hmotnosť – hmotnosť v gramoch pre tabak, cigary a cigarky (zobrazuje sa iba pre
odberateľov SBTV a BTV)
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SPD – znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane (zobrazuje sa iba pre odberateľov SBTV a
BTV)



Číslo objednávky/reklamácie - zobrazuje identifikačné číslo objednávky alebo reklamácie,
v rámci ktorej bola KZ dodaná odberateľovi KZ



Dátum exspirácie - zobrazuje dátum exspirácie KZ



Dátum nalepenia - zobrazuje dátum reálneho nalepenia KZ na spotrebiteľské balenie

Ak používateľ aplikácie vykonáva akýkoľvek úkon s kontrolnými známkami (napr. lepenie) a ten
úspešne skončil v spracovaní požiadaviek, tak sa následne prepočítavajú intervaly a zobrazí sa hláška
“Intervaly sa prepočítavajú a nemusia byť aktuálne.” Po prepočítaní sa hláška na obrazovke
nezobrazuje.
Intervaly sa prepočítavajú vždy pre konkrétnu objednávku alebo reklamáciu, následne sa
prepočítavajú pre rozmer KZ, predmet dane a atribúty vytlačené na KZ.

Obrázok 160. Obrazovka Prehľad intervalov kontrolných známok – hláška prepočítavania intervalov
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Obrázok 161. Obrazovka Prehľad intervalov kontrolných známok – SBL
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Obrázok 162. Obrazovka Prehľad intervalov kontrolných známok – SBTV
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Obrázok 163. Obrazovka Prehľad intervalov kontrolných známok – BTV
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3.12.4 Prehľad balíkov
Na obrazovke Prehľad balíkov má používateľ prehľad o všetkých balíkoch, ktoré odobral.
Pomocou filtrovania má prehľad o každom jednom balíku. Pre zobrazenie údajov v prehľade je
potrebné zadať ID balíka, alebo ID skupinového obalu, alebo ID prepravného obalu, alebo Dátum
oznámenia nalepenia, alebo Číslo objednávky, alebo Číslo reklamácie, alebo Dátum nalepenia.
V inom prípade sa nezobrazia v tabuľke žiadne údaje.

Obrázok 164. Obrazovka Prehľad balíkov - SBL
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Obrázok 165. Obrazovka Prehľad balíkov – SBTV
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Obrázok 166. Obrazovka Prehľad balíkov – BTV

Obrazovka Prehľad balíkov obsahuje nasledovné údaje:


Balík - zobrazuje 12 miestny identifikačný kód balíka



Skupinový obal - zobrazuje 12 miestny identifikačný kód skupinového obalu, v ktorom sa
nachádza balík



Prepravný obal - zobrazuje 12 miestny identifikačný kód prepravného obalu, v ktorom sa
nachádza balík



Prvé ID KZ v balíku – zobrazuje 12 miestny identifikačný kód prvej kontrolnej známky
z balíka
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Posledné ID KZ v balíku - zobrazuje 12 miestny identifikačný kód poslednej kontrolnej
známky z balíka



Stav balíka – zobrazuje stav balíka, ktorý môže byť:
o

Nový – novovytvorený balík

o

Platný – všetky KZ je možné použiť ako celok (je ho možné použiť ako hierarchický
kód napr. pri lepení)

o

Neplatný – KZ je možné použiť iba samostatne (iba ako ID kontrolných známok napr.
pri lepení)

o

Platný obsahujúci poškodené – balík obsahuje aj poškodené KZ (je ho možné použiť
ako hierarchický kód napr. pri lepení)



Predmet dane – predmet dane, ktorým môže byť lieh, tabak, cigary, cigarky alebo cigarety



Stav – zobrazuje stav kontrolných známok v balíku



Rozmer – zobrazuje konkrétny rozmer KZ (výška x šírka)



Dátum odobratia – zobrazuje dátum odobratia KZ



Dátum oznámenia nalepenia – zobrazuje dátum oznámenia nalepenia KZ v systéme



Oznámené v náhradnom postupe – zobrazuje, či KZ bola oznámená v náhradnom postupe
alebo nie



EAN – EAN spotrebiteľského balenia liehu (zobrazuje sa iba pre odberateľov SBL)



Obchodný názov – obchodný názov spotrebiteľského balenia



Cena – cena jedného balenia cigariet (zobrazuje sa iba pre odberateľov SBTV)



Dĺžka – dĺžka cigariet (zobrazuje sa iba pre odberateľov SBTV)



Počet kusov v balení – počet kusov v jednom balení pre cigarety, cigarky a cigary (zobrazuje
sa iba pre odberateľov SBTV)



Hmotnosť – hmotnosť v gramoch pre tabak, cigary a cigarky (zobrazuje sa iba pre
odberateľov SBTV a BTV)



SPD – znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane (zobrazuje sa iba pre odberateľov SBTV a
BTV)



Číslo objednávky/reklamácie – zobrazuje identifikačné číslo objednávky alebo reklamácie,
v rámci ktorej bola KZ dodaná odberateľovi KZ



Dátum exspirácie – zobrazuje dátum exspirácie KZ



Dátum nalepenia – zobrazuje dátum reálneho nalepenia KZ
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3.12.5 Prehľad skupinových obalov
Na obrazovke Prehľad skupinových obalov má používateľ prehľad o všetkých skupinových
obaloch, ktoré odobral. Pomocou filtrovania má prehľad o každom jednom skupinovom obale. Pre
zobrazenie údajov v prehľade je potrebné zadať ID skupinového obalu, alebo ID prepravného obalu,
alebo Dátum oznámenia nalepenia, alebo Číslo objednávky, alebo Číslo reklamácie, alebo Dátum
nalepenia. V inom prípade sa nezobrazia v tabuľke žiadne údaje.

Obrázok 167. Obrazovka Prehľad skupinových obalov - SBL
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Obrázok 168. Obrazovka Prehľad skupinových obalov - SBTV
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Obrázok 169. Obrazovka Prehľad skupinových obalov - BTV

Obrazovka Prehľad skupinových obalov obsahuje nasledovné údaje:


Skupinový obal - zobrazuje 12 miestny identifikačný kód skupinového obalu



Prepravný obal - zobrazuje 12 miestny identifikačný kód prepravného obalu, v ktorom sa
nachádza skupinový obal



Stav obalu – zobrazuje stav skupinového obalu, ktorý môže byť:
o

Nový – novovytvorený balík KZ

o

Platný – všetky KZ je možné použiť ako celok (je ho možné použiť ako hierarchický
kód napr. pri lepení)
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o

Neplatný – KZ je možné použiť iba samostatne (iba ako ID kontrolných známok napr.
pri lepení)

o

Platný obsahujúci poškodené – balík obsahuje aj poškodené KZ (je ho možné použiť
ako hierarchický kód napr. pri lepení)



Predmet dane – predmet dane, ktorým môže byť lieh, tabak, cigary, cigarky alebo cigarety



Stav – zobrazuje stav kontrolných známok



Rozmer – zobrazuje konkrétny rozmer KZ (výška x šírka)



Dátum odobratia – zobrazuje dátum odobratia KZ



Dátum oznámenia nalepenia – zobrazuje dátum oznámenia nalepenia KZ v systéme



Oznámené v náhradnom postupe – zobrazuje, či KZ bola oznámená v náhradnom postupe
alebo nie



EAN – EAN spotrebiteľského balenia liehu (zobrazuje sa iba pre odberateľov SBL)



Obchodný názov – obchodný názov spotrebiteľského balenia



Cena – cena jedného balenia cigariet (zobrazuje sa iba pre odberateľov SBTV)



Dĺžka – dĺžka cigariet (zobrazuje sa iba pre odberateľov SBTV)



Počet kusov v balení – počet kusov v jednom balení pre cigarety, cigarky a cigary (zobrazuje
sa iba pre odberateľov SBTV)



Hmotnosť – hmotnosť v gramoch pre tabak, cigary a cigarky (zobrazuje sa iba pre
odberateľov SBTV a BTV)



SPD – znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane (zobrazuje sa iba pre odberateľov SBTV a
BTV)



Číslo objednávky/reklamácie – zobrazuje identifikačné číslo objednávky alebo reklamácie,
v rámci ktorej bola KZ dodaná odberateľovi KZ



Dátum exspirácie – zobrazuje dátum exspirácie KZ



Dátum nalepenia – zobrazuje dátum reálneho nalepenia KZ
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3.12.6 Prehľad prepravných obalov
Na obrazovke Prehľad prepravných obalov má používateľ prehľad o všetkých prepravných
obaloch, ktoré odobral. Pomocou filtrovania má prehľad o každom jednom prepravnom obale. Pre
zobrazenie údajov v prehľade je potrebné zadať ID prepravného obalu, alebo Dátum oznámenia
nalepenia, alebo Číslo objednávky, alebo Číslo reklamácie, alebo Dátum nalepenia. V inom prípade
sa nezobrazia v tabuľke žiadne údaje.

Obrázok 170. Obrazovka Prehľad prepravných obalov – SBL
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Obrázok 171. Obrazovka Prehľad prepravných obalov – SBTV
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Obrázok 172. Obrazovka Prehľad prepravných obalov – BTV

Obrazovka Prehľad prepravných obalov obsahuje nasledovné údaje:


Prepravný obal – zobrazuje 12 miestny identifikačný kód prepravného obalu



Stav obalu – zobrazuje stav prepravného obalu, ktorý môže byť:
o Nový – novovytvorený balík KZ
o Platný – všetky KZ je možné použiť ako celok (je ho možné použiť ako hierarchický
kód napr. pri lepení)
o Neplatný –KZ je možné použiť iba samostatne (iba ako ID kontrolných známok napr.
pri lepení)
o Platný obsahujúci poškodené – balík obsahuje aj poškodené KZ (je ho možné použiť
ako hierarchický kód napr. pri lepení)
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Predmet dane – predmet dane, ktorým môže byť lieh, tabak, cigary, cigarky alebo cigarety



Stav – zobrazuje stav kontrolnej známky



Rozmer – zobrazuje konkrétny rozmer KZ (výška x šírka)



Dátum odobratia – zobrazuje dátum odobratia KZ



Dátum oznámenia nalepenia – zobrazuje dátum oznámenia nalepenia KZ v systéme



Oznámené v náhradnom postupe – zobrazuje, či KZ bola oznámená v náhradnom postupe
alebo nie



EAN – EAN spotrebiteľského balenia liehu (zobrazuje sa iba pre odberateľov SBL)



Obchodný názov – obchodný názov spotrebiteľského balenia



Cena – cena jedného balenia cigariet (zobrazuje sa iba pre odberateľov SBTV)



Dĺžka – dĺžka cigariet (zobrazuje sa iba pre odberateľov SBTV)



Počet kusov v balení – počet kusov v jednom balení pre cigarety, cigarky a cigary (zobrazuje
sa iba pre odberateľov SBTV)



Hmotnosť – hmotnosť v gramoch pre tabak, cigary a cigarky (zobrazuje sa iba pre
odberateľov SBTV a BTV)



SPD – znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane (zobrazuje sa iba pre odberateľov SBTV a
BTV)



Číslo objednávky/reklamácie – zobrazuje identifikačné číslo objednávky alebo reklamácie,
v rámci ktorej bola KZ dodaná odberateľovi KZ



Dátum exspirácie – zobrazuje dátum exspirácie KZ



Dátum nalepenia – zobrazuje dátum reálneho nalepenia KZ
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3.13 Dávkové spracovanie
V menu Dávkové spracovanie si používateľ môže prezrieť a skontrolovať, v akom stave sú jeho
dávkové spracovania požiadaviek. Na obrazovke sa nachádzajú údaje o čísle dávky, dátume a čase
zaradenia požiadavky na spracovanie, type požiadavky, názve súboru a stave, v akom sa daná
požiadavka nachádza.
Filtrovať je možné na základe zadaného čísla dávky, typu požiadavky, Dátumu zadania a stavu.
V prípade zlého zoskupovania XML značiek pri dávkovom oznamovaní označenia sa v hornej
časti okna zobrazí informačná hláška „Upozornenie: Dávky v stave Spracovaná s upozornením majú
nesprávnym spôsobom zoskupené XML značky. Takéto dávky boli v systéme korektne spracované,
avšak od 1.11.2016 bude možné do systému vložiť iba také dávky, ktoré majú XML značky
zoskupené správne. Podrobnejšie informácie o zoskupení sú uvedené v XSD špecifikácii a správnosť
zoskupovania v konkrétnom XML je možné overiť v XML Validátori od verzie 1.6.“

Obrázok 173. Obrazovka Dávkové spracovanie
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Na obrazovke v stĺpci Možnosti sa nachádza tlačidlo Položky vstupnej dávky.

Obrázok 174. Obrazovka Dávkové spracovanie - tlačidlo Položky vstupnej dávky

Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí obrazovka Položky vstupnej dávky. Na obrazovke sa nachádza
poradové číslo položky, stav v akom sa položka dávky nachádza a chybová správa, ak pri spracovaní
došlo k chybe. Na obrazovke sa nachádza tlačidlo Stiahnuť dávku, ktoré slúži na stiahnutie celej
zadávanej dávky.

Obrázok 175. Obrazovka Položky vstupnej dávky

Obrázok 176. Tlačidlo Detail

Po kliknutí na tlačidlo Detail sa otvorí obrazovka Detail položky vstupnej dávky. Na obrazovke
sa nachádzajú údaje o čísle požiadavky, poradovom čísle, dátume a čase zaradenia požiadavky na
spracovanie, zadávateľovi požiadavky, type požiadavky, stave, používateľovi, ďalej sa tu nachádzajú
ostatné údaje v závislosti od typu požiadavky a údaje o identifikačných čísla KZ (ak je to potrebné),
prípadne chybová správa.
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Obrázok 177. Obrazovka Detail položky vstupnej dávky
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3.14 Spracovanie požiadaviek
V menu Spracovanie požiadaviek si používateľ môže prezrieť a skontrolovať, v akom stave sú
jeho spracovania požiadaviek. Na obrazovke sa nachádzajú údaje o čísle požiadavky, dátume a čase
zaradenia požiadavky na spracovanie, type požiadavky, stave v akom sa daná požiadavka nachádza
a chybová správa, ak pri spracovaní došlo k chybe. Zadané požiadavky je možné filtrovať podľa čísla
požiadavky, typu požiadavky, dátumu zaradenia požiadavky a stavu požiadavky.

Obrázok 178. Obrazovka Spracovanie požiadaviek

Na tejto obrazovke v stĺpci Možnosti sa nachádza tlačidlo Detail.

Obrázok 179. Obrazovka Spracovanie požiadaviek - tlačidlo Detail
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Na obrazovke sa nachádzajú údaje o čísle požiadavky, dátume a čase zaradenia požiadavky na
spracovanie, zadávateľovi požiadavky, type požiadavky, stave, používateľovi, ďalej sa tu nachádzajú
ostatné údaje v závislosti od typu požiadavky a údaje o identifikačných čísla KZ (ak je to potrebné),
prípadne chybová správa.

Obrázok 180. Obrazovka Detail spracovania požiadavky
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3.15 Kontaktné a fakturačné údaje odberateľa
V menu Zmena kontaktných a fakturačných údajov odberateľa si môže odberateľ KZ prezerať
svoje kontaktné a fakturačné údaje uvedené v systéme.

Obrázok 181. Obrazovka Kontaktné a fakturačné údaje odberateľa

Po kliknutí na tlačidlo Zmeniť sa používateľovi zobrazí obrazovka Zmena kontaktných a
fakturačných údajov odberateľa kontrolných známok, kde si používateľ môže zmeniť jeho kontaktné
údaje: Email odberateľa a Telefónne číslo a jeho fakturačné údaje: DIČ, IČ DPH a Platiteľ DPH.
Používateľ zadá nové hodnoty a klikne na tlačidlo Zmeniť. V prípade, že zmenu nechcete previesť,
tak stlačíte tlačidlo Späť, ktoré vás vráti v aplikácií ISKZ na predchádzajúcu obrazovku.
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Obrázok 182. Obrazovka Zmena kontaktných a fakturačných údajov odberateľa
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3.16 Intervalová kalkulačka
Na obrazovke Intervalová kalkulačka si používateľ môže prepočítať počet KZ a získať údaje
o balíku z ktorého sú KZ, prvé ID KZ v balíku, posledné ID KZ v balíku a ID balíka. Do kalkulačky
je potrebné podľa typu zadať obe hodnoty intervalu, prvé ID KZ, posledné ID KZ, alebo počet kusov
KZ.
Prvým krokom je výber Typu kalkulačky, podľa toho aké údaje poznáme a čo je potrebné
zistiť.

Obrázok 183. Obrazovka Intervalová kalkulačka

Ak je KZ napr. dodaná v rámci reklamácie a reklamácia bola menšia ako 500 ks KZ, tak KZ nie je
priradená k balíku. V takomto prípade nie je možné použiť intervalovú kalkulačku a zobrazí sa na
obrazovke hláška „Nenašiel sa balík k zadaným kontrolným známkam.“

Obrázok 184. Obrazovka Intervalová kalkulačka – ID KZ nie je priradené k balíku
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3.16.1 Intervalová kalkulačka – Poznám interval kontrolných známok
V tomto prípade je potrebné zadať prvé ID KZ z intervalu a posledné ID KZ z intervalu.
Tlačidlom Prepočítať sa prepočíta počet KZ, následne sa zobrazí údaj o zadanom intervale, počet
KZ v intervale, ID balíka, prvé ID KZ v balíku a posledné ID KZ v balíku.

Obrázok 185. Obrazovka Intervalová kalkulačka – zadanie intervalu

Obrázok 186. Obrazovka Intervalová kalkulačka – Poznám interval kontrolných známok
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3.16.2 Intervalová kalkulačka – Poznám prvú známku z intervalu a chcem
prepočítať do konca balíka
V tomto prípade je potrebné zadať prvé ID KZ z intervalu. Tlačidlom Prepočítať sa prepočíta
počet KZ do konca balíka, následne sa zobrazí prvé ID KZ z intervalu, posledné ID KZ z intervalu,
počet KZ v intervale, ID balíka, prvé ID KZ v balíku a posledné ID KZ v balíku.

Obrázok 187. Obrazovka Intervalová kalkulačka – zadanie prvej známky z intervalu

Obrázok 188. Obrazovka Intervalová kalkulačka – Poznám prvú známku z intervalu->chcem prepočítať do
konca balíka
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3.16.3 Intervalová kalkulačka – Poznám poslednú známku z intervalu a chcem
prepočítať od začiatku balíka
V tomto prípade, je potrebné zadať poslednú známku z intervalu. Tlačidlom Prepočítať sa
prepočíta počet KZ od začiatku balíka, následne sa zobrazí prvé ID KZ z intervalu, posledné ID KZ z
intervalu, počet KZ v intervale, ID balíka, prvé ID KZ v balíku a posledné ID KZ v balíku.

Obrázok 189. Obrazovka Intervalová kalkulačka - zadanie poslednej známky z intervalu

Obrázok 190. Obrazovka Intervalová kalkulačka – Poznám poslednú známku z intervalu->chcem prepočítať
od začiatku balíka
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3.16.4 Intervalová kalkulačka – Poznám prvú známku z intervalu a počet známok
V tomto prípade, je potrebné zadať prvú známku z intervalu a počet KZ. Tlačidlom Prepočítať sa
zobrazí prvé ID KZ z intervalu, posledné ID KZ z intervalu, počet KZ v intervale, ID balíka, prvé ID
KZ v balíku a posledné ID KZ v balíku.

Obrázok 191. Obrazovka Intervalová kalkulačka - zadanie prvej známky z intervalu a počtu kusov

Obrázok 192. Obrazovka Intervalová kalkulačka – Poznám prvú známku z intervalu a počet známok
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3.16.5 Intervalová kalkulačka – Poznám poslednú známku z intervalu a počet
známok
V tomto prípade je potrebné zadať posledné ID KZ z intervalu a počet KZ. Tlačidlom
Prepočítať sa zobrazí prvé ID KZ z intervalu, posledné ID KZ z intervalu, počet KZ v intervale, ID
balíka, prvé ID KZ v balíku a posledné ID KZ v balíku.

Obrázok 193. Obrazovka Intervalová kalkulačka – zadanie poslednej známky z intervalu a počtu kusov

Obrázok 194. Obrazovka Intervalová kalkulačka – Poznám poslednú známku z intervalu a počet známok

