
Informácia k prístupu FS do informačného systému deklaranta 

V súvislosti s možnosťou, v rámci ktorej deklarant požiada príslušný colný úrad o vydanie 
povolenia na zjednodušený postup „zápis do evidencie deklaranta“ a zároveň požiada 
o upustenie od povinnosti predloženia tovaru colné orgány stanovia podmienku priameho 
prístupu FS do informačného systému deklaranta. Podmienky takéhoto zjednodušenia sú 
stanovené nasledovnou legislatívou; článkom 182 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa stanovuje Colný kódex Únie, článkom 150 
Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, 
ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie a článkami 233 až 236 
Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa 
stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. 
 
Technické podmienky, ktoré musí splniť deklarant v rámci poskytnutého prístupu do 
informačného systému deklaranta; 

 IS deklaranta musí byť priamo dostupný zo siete Finančnej správy zabezpečeným 
pripojením cez sieť Internet v režime 24/7. Zabezpečené spojenie bude realizované 
pomocou pripojenia webového prehliadača klienta v sieti FS k IS deklaranta, 

 IS deklaranta a požadované dáta musia byť plnohodnotne prístupné webovým 
prehliadačom (Internet Explorer) bez nutnosti inštalovania akýchkoľvek klientských 
aplikácií, doplnkov alebo rozšírení prehliadačov, ako je Java, Silverlight, ActiveX, 
FlashPlayer a iné. Rozhranie musí byť založené len na štandarde HTML5, 

 IS deklaranta bude prístupný zabezpečeným hypertextovým prenosovým protokolom 
(https) na štandardnom TCP/IP porte 443. Prenos dát bude šifrovaný TLS protokolom 
1.1 alebo novším. SSL protokol musí byť vypnutý. Pre hash funkcie musí byť použitý 
algoritmus SHA-2 alebo novší. Algoritmus SHA-1 sa nesmie používať, 

 IS deklaranta musí mať SSL certifikát od dôveryhodnej certifikačnej autority, ktorá 
garantuje plne dôveryhodné SSL certifikáty pre 99,9% webových prehliadačov. 
Certifikát musí mať overenie spoločnosti (Organization Validation) alebo rozšírené 
overenie (Extended Validation), 

 Prístup do IS deklaranta musí vyžadovať minimálne meno a heslo. Heslo musí spĺňať 
nasledovné parametre; 

a) minimálna dĺžka hesla – osem znakov, 
b) minimálna zložitosť hesla sa stanoví tak, že heslo bude obsahovať aspoň 3 

z nasledujúcich 4 požiadaviek; 
 najmenej jedno veľké písmeno, 
 najmenej jedno malé písmeno, 
 najmenej jednu číslicu, 
 najmenej jeden špeciálny znak, 

c) maximálnu dobu pre povinnú výmenu hesla nepresahujúcu 180 dní, 

 heslo bude viazané na konkrétnu pobočku Colného úradu, nie na fyzickú osobu 
colníka na pobočke Colného úradu, 

 musí byť jasne definovaný spôsob odovzdania mena a prvého hesla a spôsob obnovy 
hesla v prípade zabudnutia, príp. vypršania platnosti. IS deklaranta musí poskytovať 
nástroj na bezpečnú zmenu hesla, 



 IS deklaranta musí klientovi FS poskytovať dáta len v režime na čítanie (read only) 
a len dáta nevyhnutné pre výkon činnosti FS, 

 IS deklaranta musí klientovi FS poskytovať možnosť vytvárania reportov z príslušných 
dát vo formáte pdf/excel, 

 IS deklaranta musí obsahovať funkcionalitu, ktorá zabezpečí jednoznačnú 
identifikáciu opravy / zmeny v už zapísaných údajoch minimálne zjednodušeného 
colného vyhlásenia, 

 IS deklaranta bude obsahovať aktuálne informácie, (emailový kontakt, resp. tel. 
kontakt), prostredníctvom ktorých bude colný úrad schopný kontaktovať deklaranta.  


