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Predmet: Dočasné administratívne usmernenia týkajúce sa európskeho systému  

                 záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (EZINZ) a jeho 

                 prevádzky (účinné od 1. mája 2016) 
 
 
 
 
Po nadobudnutí účinnosti nariadenia (EÚ) č. 952/2013 je potrebné prehodnotiť administratíve 

usmernenia týkajúce sa európskeho systému záväzných informácií o nomenklatúrnom 

zatriedení tovaru (EZINZ) a jeho prevádzky. 
 
 
Bola vytvorená projektová skupina Colníctvo 2020, ktorej úlohou bolo pomôcť útvarom 

Komisie pri vypracovaní návrhu dočasných usmernení, ktoré nadobudnú účinnosť  

1. mája 2016, a zamerať sa na hlavné zmeny v procese ZINZ vyplývajúce z Colného 

kódexu Únie. 
 
 
V obsahu tohto dokumentu sa zohľadňuje výsledok diskusie s členskými štátmi. 
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Vyhlásenie 
 
Je nevyhnutné zdôrazniť, že tento dokument nepredstavuje právne záväzný akt a má vysvetľovací 

charakter. Právne ustanovenia právnych predpisov v oblasti colníctva majú prednosť pred 

obsahom tohto dokumentu a vždy je potrebné sa o ne opierať. Autentické znenia právnych 

nástrojov EÚ sú tie, ktoré sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Okrem tohto 

dokumentu môžu existovať aj vnútroštátne predpisy alebo vysvetlivky. 
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Slovník skratiek a pojmov súvisiacich s EZINZ 
 

 
Čl. 

 
Skratka výrazov „článok“ alebo „články“. 

 
Záväzná informácia o nomenklatúrnom 

zatriedení tovaru (ZINZ) 

 
Záväzná informácia o nomenklatúrnom 

zatriedení tovaru predstavuje rozhodnutie 

vydané colným orgánom, ktoré je záväzné 

pre colné orgány všetkých členských štátov 

a pre držiteľa rozhodnutia. 

 
Hľadanie výhodnejšej ZINZ 

 
Hľadanie výhodnejšej ZINZ (BTI shopping) je 

výraz používaný na opísanie nezákonného 

postupu predloženia viac ako jednej žiadosti 

týkajúcej sa toho istého tovaru, obvykle 

colným orgánom v rôznych členských štátoch. 

 
KN 

 
Kombinovaná nomenklatúra alebo KN je colná 

nomenklatúra EÚ na zatriedenie tovaru 

(nariadenie Rady 2658/87 z 23. júla 1987). 

Vychádza z harmonizovaného systému. Všetok 

dovážaný alebo vyvážaný tovar musí byť 

zatriedený v súlade s KN. Číselné znaky KN sú 

8 - miestne. 

 
Obchodné označenie 

 
Obchodné označenie znamená názov, pod 

ktorým je tovar známy v obchodnej oblasti, t. j. 

obchodný názov. Obchodné označenie uvedené 

v rozhodnutiach ZINZ je dôverná informácia. 

 
Spoločný colný sadzobník (SCS) 

 
SCS je sadzobník, ktorý používa 28 členských 

štátov EÚ, preto sa označuje ako Spoločný 

colný sadzobník. 

 
Colná únia 

 
Colná únia vzniká, keď skupina krajín medzi 

sebou vytvorí oblasť voľného obchodu  

a uplatňuje spoločný sadzobník pri 
obchodovaní s krajinami mimo tejto únie. EÚ 

je colnou úniou. 

 
Delegovaný akt 

 
Delegované nar. Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. 

júla 2015. 



7  

 
 
Systém na šírenie údajov 

 
Systém na šírenie údajov je názov, ktorým sa 

označuje verejná databáza, v ktorej sú uložené 

všetky platné rozhodnutia ZINZ a z ktorej 

môže verejnosť získavať údaje. V systéme na 

šírenie údajov sa nezobrazujú dôverné 

informácie uvedené v rozhodnutiach ZINZ. 

 
EZINZ 

 
EZINZ je skratka používaná pre výraz 

„európsky systém záväzných informácií  

o nomenklatúrnom zatriedení tovaru“  

a označuje systém, prostredníctvom ktorého sa 

podávajú žiadosti a vydávajú rozhodnutia 

ZINZ. Ďalšie informácie pozri v časti o ZINZ. 

 
EÚ 

 
Európska únia, predtým označovaná ako 

Európske spoločenstvo, ktorú tvorí 28 

členských štátov. 

 
Vysvetlivky 

 
HS aj KN sú doplnené vysvetlivkami, ktoré, 

hoci nie sú právne záväzné, sa považujú za 

pomôcky na zatriedenie tovaru v oboch týchto 

nomenklatúrach. 

 
HS 

 
HS je skratka používaná pre výraz 

„harmonizovaný systém opisu a číselného 

označovania tovaru“ (označovaný aj ako 

harmonizovaný systém). KN vychádza  

z nomenklatúry HS. Rozhodnutia ZINZ sa 

nevydávajú na číselné znaky HS. 

 
Vykonávací akt 

 
Vykonávacie nar. Komisie (EÚ) 2015/2447  

z 24. novembra 2015. 

 
Ú. v. EÚ 

 
Úradný vestník EÚ. 

 
Nar. 

 
Skratka slova nariadenie. 

 
TARIC 

 
TARIC, integrovaný sadzobník Európske únie, 

je viacjazyčná databáza, do ktorej sú začlenené 

všetky opatrenia týkajúce sa právnych 

predpisov EÚ v oblasti colného sadzobníka, 

obchodu a poľnohospodárstva. Číselné znaky 

TARIC sú 10 - miestne. 
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Nomenklatúrne zatriedenie tovaru 

 
Všetok dovážaný alebo vyvážaný tovar musí 

byť zatriedený do kombinovanej nomenklatúry. 

Colným zatriedením sa určia clá a všetky 

ďalšie colné platby (napr. antidumpingové 

clá), ktoré sa vzťahujú na daný tovar.  

V Colnom kódexe Únie sa v čl. 56 uvádza, že 

dovozné a vývozné clo vychádza  

zo Spoločného colného sadzobníka. 

 
Číselný znak nomenklatúry 

 
Všetkým tovarom, či už dovezeným do EÚ 

alebo vyvezeným z EÚ, sa musí priradiť 

číselný znak nomenklatúry. Tento číselný znak 

určuje colné zaobchádzanie s tovarom  

a obchodník môže posúdiť všetky clá alebo iné 

poplatky, ktoré sa môžu vzťahovať na daný 

tovar. Číselné znaky nomenklatúry sa 

priradzujú k tovarom na základe ich 

objektívnych vlastností a sú uvedené v SCS. 

 
Prechodný delegovaný akt 

 
Delegované nar. Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. 

decembra 2015. 

 
Colný kódex Únie 

 
Colný kódex Únie, dokument, ktorým sa 

prepracúva Colný kódex Spoločenstva (CKS). 

Nadobudol účinnosť 1. mája 2016 [nar. 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  

č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa 

ustanovuje Colný kódex Únie]. 
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1. CIELE USMERNENÍ 

 

Hoci usmernenia týkajúce sa európskeho systému záväzných informácií o nomenklatúrnom 

zatriedení tovaru (EZINZ) a jeho prevádzky nie sú právne záväzné, slúžia na tieto ciele: 

  ponúknuť colným orgánom a obchodníkom celkový prehľad o procese záväzných 

 informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ) v rámci systému EZINZ, 

 prispieť k harmonizácii vnútroštátnych postupov v oblasti  záväzných informácií  

o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a 

 poskytnúť colným orgánom usmernenie k navrhovaniu a vydávaniu ZINZ, prevencii 

vyhľadávania najvýhodnejších ZINZ a riešeniu názorových rozdielov a odvolaní. 

 

2. ÚVOD 
 
Európska únia (EÚ) je okrem hospodárskej únie aj colnou úniou, ktorá zaručuje rovnaké 

zaobchádzanie s obchodníkmi pri ich styku s colnými orgánmi členských štátov. Za týchto 

okolností majú colné orgány zákonnú povinnosť uplatňovať colné predpisy jednotne.  

V prípade nejednotnosti by boli obchodníci v neistote vo vzťahu k tomu, aké poplatky by mali 

platiť, pretože by sa pravdepodobne v jednotlivých členských štátoch líšili. To by mohlo 

prípadne viesť k situácii, keď by sa tovar dovážal z tretích krajín cez členský štát uplatňujúci 

najnižšiu – alebo nulovú – sadzbu cla, a tak by sa profitovalo zo zásady voľného obehu v rámci 

EÚ. V článku 28
1 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý sa týka voľného pohybu tovarov 

medzi členskými štátmi, sa výslovne uvádza prijatie „Spoločného colného sadzobníka vo vzťahu 

k tretím krajinám“. 

 

Colná nomenklatúra (t. j. kombinovaná nomenklatúra alebo prípadne TARIC), ktorá tvorí časť 

Spoločného colného sadzobníka (SCS)
2

, sa používa aj na iné účely ako vyberanie ciel. Medzi 

takéto účely patrí zhromažďovanie štatistických údajov o zahraničnom obchode, určenie 

výrobkov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia pri dovoze a vývoze, určenie výrobkov, v prípade 

ktorých sa poskytujú vývozné náhrady alebo pomoc výrobe, vymedzenie výrobkov, na ktoré sa 

vzťahujú spotrebné dane alebo znížené sadzby dane z pridanej hodnoty, ako aj vymedzenie 

pravidiel pôvodu atď. 

 

Je preto zrejmé, že zatriedenie a jednotný výklad a uplatňovanie colných nomenklatúr zohrávajú 

kľúčovú úlohu v medzinárodnom obchode. 

 

V záujme zabezpečenia právnej istoty pre hospodárske subjekty pri výpočte ceny dovozných 

alebo vývozných operácií a uľahčenia práce colných orgánov, ako aj zaistenia jednotnejšieho 

uplatňovania Spoločného colného sadzobníka sa zaviedol európsky systém záväzných informácií 

o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (EZINZ). 

 

Od zavedenia ZINZ v roku 1991 stabilne rastie počet každoročne vydaných rozhodnutí ZINZ tak, 

že na konci roka 2015 bolo v databáze EZINZ uložených viac ako štvrť milióna platných 

rozhodnutí ZINZ. Všetky žiadosti a rozhodnutia ZINZ sa uchovávajú v databáze (ďalej len 

„databáza EZINZ“), ktorú spravuje Európska komisia. 

 

 
1
 Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie zverejnené v Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, s. 47. 

2  Článok 56 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 10. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje 
Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 29). 
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Ku všetkým platným rozhodnutiam ZINZ má prístup verejnosť na webovom sídle (systém  

na šírenie údajov) Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu (ďalej len „GR TAXUD“)  

na tejto adrese: 

 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/classification_

goods/index_en.htm 
 

Vysvetlenie k systému na šírenie údajov je uvedené v slovníku skratiek a pojmov na začiatku 

týchto usmernení. 
 

Po nadobudnutí účinnosti Colného kódexu únie
3 

1. mája 2016 je potrebné prehodnotiť 

administratívne usmernenia k rôznym postupom a fázam, ktoré sa týkajú vydávania rozhodnutí 

ZINZ, vzhľadom na viacero nových právnych záväzkov, ktoré sa v Colnom kódexe Únie 

ukladajú colným orgánom aj hospodárskym subjektom. Tieto usmernenia sú platné od 1. mája 

2016 až do ďalšieho oznámenia. 

 

Vzhľadom na radikálne zmeny v právnych predpisoch a zavedenie niektorých nových zákonných 

pravidiel súvisiacich so spracovaním žiadostí o  ZINZ, s vydávaním rozhodnutí a právnymi 

záväzkami žiadateľov a držiteľov sú k týmto usmerneniam pripojené viaceré prílohy ako 

pomôcka pre používateľov. Je medzi nimi aj stručný prehľad hlavných zmien, ktoré nastali  

od 1. mája 2016 a niekoľko tabuliek zhody medzi Colným kódexom Spoločenstva a Colným 

kódexom Únie s cieľom pomôcť úradníkom a obchodníkom pri oboznamovaní sa s novými 

právnymi ustanoveniami. 

 

Postupy a fázy týkajúce sa vydávania rozhodnutia ZINZ je možné zhrnúť takto: 

 fáza pred podaním žiadosti, 

 žiadosť o ZINZ, 

 nahliadnutie do databázy EZINZ, 

 riešenie názorových rozdielov súvisiacich so zatriedením, 

 vydanie ZINZ, 

 riešenie rozdielnych ZINZ, 

 vyhlásenie rozhodnutia ZINZ za neplatné, 

 keď sa skončí platnosť rozhodnutí ZINZ alebo sa zrušia a 

 odvolacie postupy vrátane úlohy vnútroštátnych súdov. 
 
 
3. FÁZA PRED PODANÍM ŽIADOSTI 

 
V článku 14 Colného kódexu Únie sa colným orgánom ukladá povinnosť poskytovať 

informácie o uplatňovaní colných predpisov vrátane informácií o zatriedení tovaru. Takéto 

poradenstvo je však právne záväzné len vtedy, ak sa poskytuje v rámci ZINZ. Záväzný 

charakter právoplatných rozhodnutí ZINZ znamená, že právoplatné ZINZ sú v celom rozsahu 

záväzné pre colné orgány aj pre držiteľa. 

 
Pri poskytovaní neformálneho poradenstva mimo systému EZINZ sa odporúča viesť si záznamy 

o takomto poradenstve. Je dôležité aj, aby si bol príjemca takéhoto neformálneho poradenstva 

 
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 10. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ 

L  269, 10.10.2013) a súvisiace delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015) a vykonávacie 
nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015). V týchto usmerneniach je zohľadnené aj delegované nariadenie 

Komisie (EÚ) 2016/341 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016), v ktorom sú uvedené prechodné pravidlá a požiadavky na údaje, ktoré sa majú 

používať pre ZINZ, kým nebude aktualizovaný systém EZINZ, v súlade s pracovným programom týkajúcim sa Colného kódexu 
Únie (vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/255/EÚ – Ú. v. EÚ L 134, 7.5.2014 – v súčasnosti je predmetom revízie). 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/classification_goods/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/classification_goods/index_en.htm
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vedomý, že nie je záväzné. Právnu istotu týkajúcu sa nomenklatúrneho zatriedenia je možné 

získať len prostredníctvom rozhodnutia ZINZ. 

 
V súlade s ustanoveniami článku 52 Colného kódexu Únie neukladajú colné orgány poplatky  

za vykonávanie ďalších colných činností počas oficiálnych úradných hodín príslušného colného 

orgánu. 

 
Colný orgán neukladá poplatky za vydanie rozhodnutia ZINZ, ale v súlade s článkom 52 ods. 

2 písm. b) môže colný orgán uložiť poplatky alebo vyžadovať náhradu nákladov vo vzťahu  

k analýzam alebo znaleckým posudkom tovaru a poštové poplatky za vrátenie tovaru žiadateľovi. 

 
Poplatky sa môžu uložiť aj vtedy, ak žiadateľ požiada colný orgán o preklad dokumentov 

do jazyka členského štátu. Preklady sa majú vyhotovovať len na požiadanie žiadateľa. Ak 

žiadateľ neposkytol preklad ani nepožiadal colný orgán o jeho vyhotovenie, žiadosť sa nemá 

prijať z dôvodu nedostatočných informácií. 

 

Colné orgány môžu prijať akékoľvek dokumenty a informácie poskytnuté ako príloha alebo 

dokumentácia k žiadosti, ktoré sú v pre nich prijateľnom jazyku, alebo si vyžiadať čiastočný 

alebo úplný preklad týchto dokumentov alebo informácií do takéhoto jazyka v súlade  

s vnútroštátnymi právnymi predpismi, nariadeniami alebo správnou praxou. 

 
4. ŽIADOSŤ O ZINZ 

 
Žiadosti o ZINZ sa musia predložiť prostredníctvom formulára Žiadosť o záväznú informáciu  

o nomenklatúrnom zatriedení tovaru uvedeného v prílohe 2 prechodného delegovaného aktu
4

. 

Formulár žiadosti musí byť správne vyplnený v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami 

a Všeobecnými informáciami o vyplnení žiadosti o vydanie záväznej informácie  

o nomenklatúrnom zatriedení tovaru
5

, ktoré sú k dispozícii na webovom sídle GR TAXUD. 
 
Vzhľadom na to, že v právnych predpisoch neboli vypracované žiadne konkrétne podmienky,  

na základe ktorých by sa umožnilo, aby o rozhodnutie ZINZ požiadalo viacero osôb alebo aby 

sa toto rozhodnutie vzťahovalo na viacero osôb, nemá toto ustanovenie žiadny praktický 

účinok, pokiaľ ide o ZINZ (Čl. 22 ods. 1 druhý pododsek Colného kódexu Únie). 

 
Žiadatelia majú byť vyzvaní k tomu, aby uviedli v žiadostiach číslo registrácie a identifikácie 

hospodárskych subjektov (EORI). 
 
Žiadosti o ZINZ sa týkajú jedného výrobku. Tovar, ktorý má podobné vlastnosti, je možné 

prijať ako jeden výrobok za predpokladu, že akékoľvek rozdiely sú irelevantné na účely 

určenia jeho nomenklatúrneho zatriedenia, napríklad kvetináče z pálenej hliny s rôznymi 

rozmermi. Súdny dvor Európske únie vo veci C-199/09
6 

rozhodol o význame frázy „jeden 

druh tovaru“. (Čl. 16 ods. 2 vykonávacieho aktu.) 
 
Je potrebné zdôrazniť, že žiadateľ je zodpovedný za poskytnutie všetkých informácií 

potrebných na zatriedenie tovaru. 

 
 
 
 4

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, 

  pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú  

  funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016).
 

5

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/classification_goods/index_en.htm 

6

Rozsudok Súdneho dvora z 2. decembra 2010 vo veci C-199/09, Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/classification_goods/index_en.htm
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Formulár žiadosti o  ZINZ má 13 kolóniek (povinných aj voliteľných), ktoré má žiadateľ 

vyplniť. Okrem mena a adresy žiadateľa a držiteľa ZINZ (čo je tá istá osoba, pretože po vydaní 

rozhodnutia sa žiadateľ stáva držiteľom) musia byť poskytnuté alebo uvedené tieto informácie 

(podľa potreby): 

 

 colná nomenklatúra, v rámci ktorej sa má vydať rozhodnutie, 

 podrobný opis tovaru vrátane fyzického opisu, jeho funkcií, zloženia, vlastností a prípadne 

výrobného procesu, 

 doplňujúce informácie, napr. vzorky, fotografie, plány, katalógy atď., ktoré môžu colnému 

orgánu pomôcť pri určovaní zatriedenia, 

 nomenklatúrne zatriedenie navrhované žiadateľom, 

 náležitosti, ktoré majú byť považované za dôverné, 

 či žiadateľ požiadal o ZINZ na rovnaký alebo podobný tovar alebo je držiteľom takého 

platného rozhodnutia v rámci EÚ, 

 či má vedomosť o  rozhodnutiach ZINZ na rovnaký alebo podobný tovar vydaných v EÚ,

 súhlas s tým, že poskytnuté informácie sa uložia do databázy EZINZ a že informácie, ktoré 

nie sú dôverné, budú dostupné verejnosti prostredníctvom internetu. 
 
Vo vzťahu k jednotlivým kolónkam žiadosti o ZINZ majú colné orgány venovať osobitnú 

pozornosť týmto kolónkam: 

 

 „Žiadateľ“ (kolónka 1)/„Držiteľ“ (kolónka 2): 

Žiadateľ o rozhodnutie ZINZ sa automaticky stane držiteľom daného rozhodnutia. Všetci 

žiadatelia musia mať číslo EORI a mali by byť vyzvaní k tomu, aby ho uviedli  

v žiadosti. 

 

Žiadosť o rozhodnutie ZINZ sa predloží príslušnému colnému orgánu v členskom štáte, 

kde je žiadateľ usadený, alebo colnému orgánu členského štátu, v ktorom sa bude 

rozhodnutie ZINZ používať. Niekedy sa môžu (nadnárodné) spoločnosti rozhodnúť, že 

chcú centralizovať svoje dovozné/vývozné operácie na jednom mieste, ktoré sa môže 

nachádzať v inom členskom štáte, ako je ten, v ktorom sú usadené. (Čl. 19 ods. 1 

delegovaného aktu.) 

 

Členský štát, ktorému bola podaná žiadosť od žiadateľa/držiteľa usadeného v inom 

členskom štáte, informuje tento iný členský štát do 7 dní od prijatia žiadosti. Informovaný 

členský štát má najviac 30 dní od dátumu oznámenia, aby postúpil všetky informácie, 

ktoré považuje za relevantné na spracovanie žiadosti. Ak členský štát, ktorý žiadosť 

prijal, nedostane žiadnu odpoveď na oznámenie v rámci tejto zákonom stanovenej lehoty, 

môže pokračovať vo svojich postupoch. (Čl. 16 ods. 1 vykonávacieho aktu.) 

 
Žiadosti môžu podať aj hospodárske subjekty usadené mimo územia EÚ. Takéto žiadosti 

sa majú podať príslušnému colnému orgánu, ktorý pridelil žiadateľovi číslo EORI. 

 

Pri doručení žiadosti o  ZINZ od žiadateľa/držiteľa usadeného v inom členskom štáte 

si však colné orgány musia byť vedomé rizika hľadania výhodnejšej ZINZ
7
. Sú 

povinné nahliadnuť do databázy EZINZ, aby zistili, či ten istý žiadateľ/držiteľ 

nepožiadal o rozhodnutie ZINZ na rovnaký alebo podobný tovar v inom členskom štáte 

alebo či mu takéto rozhodnutie nebolo v inom členskom štáte udelené.  
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Okrem toho, o doručení žiadosti má byť vždy informovaný členský štát, v ktorom je 

žiadateľ/držiteľ usadený. 

 

Počas prechodného obdobia, ktoré začína 1. mája 2016, bude k dispozícii len žiadosť  

o ZINZ používaná pred prijatím Colného kódexu Únie, kým nebudú zavedené 

primerané elektronické systémy, keď sa sprístupni osobitné miesto na zaznamenávanie 

vyhľadávaní v databáze EZINZ. Colným orgánom členských štátov sa preto odporúča, 

aby pri plnení povinnosti uchovávať záznamy o takýchto vyhľadávaniach využili 

kolónku „ Na úradné účely“ vo formulári žiadosti. Minimálne požadované informácie 

zahŕňajú registračné čísla rozhodnutí ZINZ (platných aj neplatných), z ktorých colný 

orgán vychádzal pri rozhodovaní o ZINZ. 

 

 „Zástupca“ (kolónka 3): 
 
 

Každý obchodník má právo poveriť inú stranu, aby ho zastupovala v styku s colnými 

orgánmi. Osoba, ktorá plní túto úlohu, však musí spĺňať určité kritériá a povinnosti. 

(Čl. 18 ods. 1 Colného kódexu Únie.) 

 

Colný zástupca musí byť usadený na území EÚ a každý členský štát môže stanoviť 

podmienky, za ktorých môže colný zástupca usadený na jeho území poskytovať služby. 

(Čl. 18 ods. 2 a 3 Colného kódexu Únie.) 

 

Zástupca však môže poskytovať služby v inom členskom štáte než v tom, kde je usadený, 

za predpokladu, že spĺňa podmienky stanovené v článku 39 písm. a) až d) (vrátane) 

Colného kódexu Únie. (Čl. 18 ods. 4 Colného kódexu Únie.) 

 

Zastupovanie môže byť priame alebo nepriame. Priame zastupovanie znamená, že 

zástupca koná v mene a v zastúpení inej osoby, t. j. žiadateľa/držiteľa. Nepriame 

zastupovanie znamená, že colný zástupca koná vo svojom vlastnom mene ale v zastúpení 

inej osoby, t. j. žiadateľa/držiteľa. (Čl. 18 ods. 1 Colného kódexu Únie.) 

 

Osoba, ktorá neurobí vyhlásenie, že koná ako colný zástupca, alebo vyhlási, že koná ako 

colný zástupca bez toho, aby bola na to splnomocnená, sa považuje za osobu, ktorá koná 

vo vlastnom mene a zastupuje samu seba. (Čl. 19 ods. 1 Colného kódexu Únie.) 

 

V prípadoch, keď sa využívajú služby zástupcu, majú colné orgány právo vyžiadať si 

dôkaz o splnomocnení každej osoby, ktorá vyhlasuje, že je colným zástupcom, ktorý 

koná v zastúpení žiadateľa/držiteľa. Ak takáto osoba nesplní zákonné podmienky, má sa 

považovať za osobu, ktorá zastupuje samu seba. (Čl. 19 ods. 1 Colného kódexu 

Únie.) 

 

 „Opis tovaru“ (kolónka 8): 

Opis tovaru musí umožňovať správne určenie položky, do ktorej sa zatriedi, pretože 

predstavuje prepojenie medzi ZINZ a deklarovaným tovarom. Citovanie textu 

nomenklatúry je povolené len vo výnimočných prípadoch, ak uvedená citácia úplne 

zodpovedá opisu tovaru, pričom zahŕňa všetky informácie potrebné na zatriedenie 

výrobku. Pri väčšine tovarov má žiadateľ okrem uvedenia toho, o aký tovar ide, 

poskytnúť informácie týkajúce sa jeho fyzického opisu, funkcií alebo použitia,
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zloženia tovaru a opísať jeho vlastnosti, napr. veľkosť, farbu, obal alebo iné vlastnosti  

a proces výroby v prípadoch, keď je to vhodné a nápomocné pre colný orgán pri 

identifikácii tovaru. (Pozri oddiel 7.3.1.) 

 

V prípade, že ktorýkoľvek z týchto prvkov nie je dostatočne opísaný alebo chýba a colný 

orgán ho považuje za potrebný, aby bolo možné tovar zatriediť, alebo ak sú potrebné 

doplňujúce informácie, musí colný orgán požiadať žiadateľa, aby poskytol chýbajúce 

informácie v primeranej lehote, ktorá nemá byť dlhšia ako 30 dní. Ak žiadateľ 

neposkytne požadované informácie v stanovenej lehote, žiadosť nebude prijatá a žiadateľ 

bude informovaný v tomto zmysle. Žiadosť sa má napriek tomu uložiť  

do databázy EZINZ. (Čl. 12 ods. 2 vykonávacieho aktu.) 

 

Táto kolónka nemá obsahovať žiadne dôverné informácie, napr. obchodné označenie. 

Takéto informácie, napr. obchodné názvy, výrobné číslo atď. sa majú uviesť len  

v kolónke 9 ako „obchodné označenie“. 

 

 „Iné žiadosti o ZINZ a iné ZINZ, ktorými žiadateľ disponuje“ (kolónka 11): 

Žiadateľ musí uviesť, či podal žiadosť o ZINZ na rovnaké alebo podobné výrobky 

alebo je držiteľom akýchkoľvek platných rozhodnutí ZINZ týkajúcich sa takýchto 

výrobkov. Najmä v prípade veľkých nadnárodných spoločností sa očakáva, že budú 

vedieť o ZINZ vydaných prepojeným spoločnostiam. 

Kolónka 11 sa týka len žiadostí alebo ZINZ, ktoré boli vydané žiadateľovi, ktorý 

predkladá žiadosť o ZINZ, alebo jeho budúcemu držiteľovi. Kolónka 12 sa týka 

rozhodnutí ZINZ iných obchodníkov, ako je obchodník podávajúci žiadosť. 

 

Ak colný orgán zistí, že žiadateľ podal ďalšiu žiadosť o  ZINZ týkajúcu sa 

rovnakého výrobku v inom členskom štáte, colný orgán do 7 dní od prijatia žiadosti 

osloví daný členský štát, aby sa určilo, kto vydá ZINZ. V zásade žiadosť spracuje 

členský štát, ktorý prijal prvú žiadosť, ale vo výnimočných prípadoch sa môžu 

zohľadniť iné aspekty, napr. miesto, kde je držiteľ usadený, členský štát, v ktorom sa 

bude ZINZ používať, a jazyk žiadosti. Oslovený členský štát má členskému štátu, 

ktorý požaduje informácie, poskytnúť všetky relevantné informácie čo najskôr, ale nie 

neskôr ako do 30 dní od dátumu vyžiadania informácií. (Čl. 16 ods. 1 vykonávacieho 

aktu.) 

 

Dotknuté členské štáty by mali vždy uchovávať záznamy o všetkých takýchto 

kontaktoch. Odporúča sa uchovávať takéto záznamy najmenej tri roky odo dňa skončenia 

platnosti rozhodnutia ZINZ, ktorého sa týkajú. (Čl. 13 vykonávacieho aktu.) Oslovený 

členský štát má členskému štátu, ktorý požaduje informácie, odpovedať čo najskôr,  

ale určite do 30 dní po prvom kontakte. Ak členský štát, ktorý požaduje informácie, 

nedostane v rámci tejto zákonom stanovenej lehoty žiadnu odpoveď, môže členský 

štát, ktorý žiadosť prijal, pokračovať vo svojich postupoch. (Čl. 16 vykonávacieho 

aktu.) 

 

Ak sa pri kontaktoch medzi členskými štátmi zistí, že žiadateľ podal žiadosť alebo mu 

bolo vydané rozhodnutie ZINZ, musí byť žiadateľ informovaný, že colné orgány 

nevydajú ZINZ, a ak už je držiteľom platného rozhodnutia ZINZ, má ho použiť.  

V každom prípade sa musí žiadosť uložiť do databázy EZINZ. (Čl. 33 ods. 1 písm. a) 

Colného kódexu Únie.) 
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 „ZINZ vydané iným držiteľom“ (kolónka 12) 

Žiadateľ má v tejto kolónke uviesť všetky rozhodnutia ZINZ, o ktorých má vedomosť, že 

boli vydané iným držiteľom na rovnaký alebo podobný tovar. Takéto informácie sú pre 

obchodníkov k dispozícii v databáze Systému šírenia údajov. Nesmie sa však 

zabúdať, že hoci môžu byť vydané rozhodnutia ZINZ na podobný tovar, obchodníci  

o nich nemusia vedieť alebo sa im nemusí ich podariť nájsť pri vyhľadávaní v databáze. 

Informácie uvedené v tejto kolónke sa preto obvykle nemajú použiť ako dôvod  

na neprijatie žiadosti o ZINZ ani na vyhlásenie rozhodnutia ZINZ za neplatné. 

 

Po doručení žiadosti a overení, či sú vyplnené všetky povinné kolónky, sa má 

žiadosť bezodkladne uložiť do databázy EZINZ, ale to neznamená, že bola 

formálne prijatá. 

 

Lehota na vydanie rozhodnutia ZINZ je ustanovená právnymi predpismi. Keď má colný orgán  

k dispozícii všetky údaje potrebné na to, aby mohla určiť nomenklatúrne zatriedenie, musí 

bezodkladne a najneskôr do 30 dní od dátumu prijatia žiadosti informovať žiadateľa o formálnom 

prijatí žiadosti a dátume, od ktorého začína plynúť lehota na vydanie rozhodnutia. (Čl. 22 ods. 

2 Colného kódexu Únie.) 

 

Rozhodnutie ZINZ sa má vydať najneskôr do 120 dní od dátumu prijatia žiadosti. Ak colný orgán 

nie je schopný vydať rozhodnutie v stanovenej lehote, má o tejto skutočnosti informovať 

žiadateľa pred uplynutím 120 dní od dátumu, keď začala plynúť lehota na vydanie rozhodnutia. 

V oznámení majú byť vysvetlené dôvody omeškania a žiadateľ má byť informovaný o dodatočnej 

lehote, ktorú colný orgán považuje za potrebnú na vydanie rozhodnutia ZINZ. Pokiaľ nie je inde 

stanovené inak, táto dodatočná lehota nemá byť dlhšia ako 30 dní. (Čl. 22 ods. 3 Colného 

kódexu Únie.) 

 

Pri ukladaní žiadosti do databázy EZINZ sa odporúča, aby sa s cieľom znížiť riziko, že sa 

vydajú rozdielne ZINZ, pripojili obrázky tovaru. Obrázky hrajú hlavnú úlohu aj v boji proti 

hľadaniu výhodnejšej ZINZ. Obrázky pripojené k žiadostiam nemusia byť nevyhnutne pripojené 

k rozhodnutiu ZINZ, aj keď sa to odporúča, pokiaľ neexistujú dôvody, prečo sa to nemá 

neurobiť. 

Pri podaní žiadosti o rozhodnutie týkajúce sa colných predpisov žiadateľ preberá zodpovednosť 

za poskytnutie všetkých informácií potrebných na to, aby mohol colný orgán vydať dané 

rozhodnutie. (Čl. 22 ods. 1 Colného kódexu Únie.) 

 

V prípade rozhodnutia ZINZ môže colný orgán vyžadovať ďalšie podrobnosti alebo vzorku 

tovaru, ktorého sa žiadosť týka. Je však nutné pamätať na to, že žiadateľ nemusí mať požadované 

informácie a je možné, že ich bude musieť získať z iného zdroja. V takom prípade nemusia byť 

hneď k dispozícii a v dôsledku toho môže žiadateľ na poskytnutie potrebných informácií alebo 

vzorky potrebovať čas. 

 

Určité informácie by mohli byť k dispozícii len ako výsledok analýzy vykonanej v laboratóriu. 

Žiadateľ by si mal byť vedomý, že colné orgány nie sú povinné vykonať laboratórnu analýzu 

v jeho mene, ale že niektoré colné orgány sa môžu rozhodnúť tak urobiť, najmä vtedy, ak 

zatriedenie závisí od zloženia tovaru. V takých prípadoch sa má žiadateľovi oznámiť, že sa 

vyžaduje analýza a že colné laboratórium je ochotné ju vykonať v jeho mene. V oznámení musia 
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byť jasne stanovené podmienky súvisiace s vykonaním takejto analýzy vrátane všetkých 

nákladov, ktoré môžu vzniknúť žiadateľovi v dôsledku jej vykonania. (Čl. 52 ods. 2 Colného 

kódexu Únie.) 

 

Je potrebné zdôrazniť, že všetky žiadosti o  ZINZ, ktoré sú správne vyplnené, t. j. sú 

vyplnené všetky povinné kolónky, sa musia bez výnimky uložiť do databázy EZINZ, dokonca 

aj vtedy, ak sú údaje neúplné alebo ak bola žiadosť v neskoršej fáze stiahnutá. Neexistujú 

žiadne okolnosti, na základe ktorých by bola povolená výnimka z tejto povinnosti. 

 

 

5. NAHLIADNUTIE DO DATABÁZY EZINZ 
 
 
V článku 17 vykonávacieho aktu sa ustanovuje povinnosť colného orgánu nahliadnuť  

do databázy EZINZ a viesť záznamy o týchto nahliadnutiach. Účelom tohto ustanovenia je 

zabezpečiť jednotné nomenklatúrne zatriedenie tovaru v EÚ, a tým znížiť potenciál vydávania 

rozdielnych rozhodnutí ZINZ. Ďalej je to nevyhnutné v boji proti hľadaniu výhodnejšej 

ZINZ. (Čl. 16 ods. 4 vykonávacieho aktu.) 

 

Medzi ukazovatele rizika hľadania výhodnejšej ZINZ môžu patriť tieto skutočnosti: 

 do úvahy prichádza viac ako jedna položka, 

 výrazné rozdiely v sadzbách cla a/alebo dane, ktoré sa viažu na rozdielne položky, ktoré 

prichádzajú do úvahy, 

 existencia iných opatrení EÚ (napr. dovozné licencie, colné kvóty alebo antidumpingové 

clá). 

 

Vzhľadom na to, že mnohé žiadosti o  ZINZ sa týkajú tovaru, pri ktorom existuje 

pochybnosť o tom, ktorá z viacerých položiek je správna, vždy existuje pokušenie hľadať 

výhodnejšiu ZINZ. Cieľom vyhľadávaní v databáze EZINZ je preto overiť, či žiadateľ nepodal  

v ktoromkoľvek inom členskom štáte žiadosti na rovnaký alebo podobný tovar a že žiadateľovi 

ani držiteľovi neboli vydané platné rozhodnutia ZINZ na rovnaký alebo podobný tovar. Takéto 

vyhľadávania musia zahŕňať žiadosti o  ZINZ predložené vo všetkých členských štátoch EÚ  

a rozhodnutia ZINZ vydané všetkými členskými štátmi EÚ. Nie je vhodné obmedziť takéto 

vyhľadávania na rozhodnutia ZINZ vydané obmedzeným počtom členských štátov. 

 

Do databázy EZINZ sa môže nahliadnuť s použitím viacerých kritérií vyhľadávania samostatne 

alebo spoločne. Medzi tieto kritériá patria colné identifikačné číslo/číslo EORI, meno 

žiadateľa, meno držiteľa, opis tovaru, obchodné označenie, číselný znak nomenklatúry 

navrhovaný žiadateľom, možné alternatívne číselné znaky a doba platnosti. Okrem toho, 

dôležitú úlohu pri takomto vyhľadávaní v databáze zohrávajú aj obrázky a kľúčové slová,  

a preto je v záujme všetkých colných orgánov zabezpečiť, aby správne indexovali rozhodnutia 

ZINZ, a v prípadoch, keď je to možné, pripojili k žiadostiam a vydaným rozhodnutiam ZINZ 

aspoň jeden obrázok. 

 

Colným orgánom sa odporúča, aby v primeranom rozsahu vykonali skúmanie, ktoré sa má 

zaznamenať s cieľom preukázať, že postupovali v súlade s čl. 16 ods. 4 a čl. 17 

vykonávacieho aktu. 

 

Čím viac kritérií sa použije pri vyhľadávaní v databáze, tým presnejšie budú výsledky. 
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Takéto vyhľadávania slúžia na viaceré účely. Vyhľadávania 

 zabezpečujú jednotnosť zatriedenia daného výrobku, 

 podporujú rovnaké zaobchádzanie s obchodníkmi bez ohľadu na to, kde v EÚ sú usadení, 

 znižujú potenciál hľadania najvýhodnejšej ZINZ, 

 pomáhajú úradníkom pri zatrieďovaní tovaru a vydávaní jednotných rozhodnutí ZINZ. 
 
 
Vyhľadávania v databáze by sa nemali obmedzovať na rozhodnutia ZINZ vydané členským 

štátom daného úradníka ani na obmedzený počet členských štátov. V prípade hľadania 

najvýhodnejšej ZINZ je podstatné, aby sa vyhľadávalo medzi ZINZ vydanými všetkými 

členskými štátmi, a nie len niektorými. 

 

Kontroly je potrebné vykonať aj vtedy, keď žiadateľ v žiadosti uvedie, že má vedomosť o iných 

platných rozhodnutiach ZINZ, aby sa overilo, že neexistujú žiadne ďalšie rozhodnutia, ktoré 

žiadateľ neuviedol. Nesmie sa zabúdať ani na to, že rozsah vedomostí týkajúcich sa 

nomenklatúrneho zatriedenia sa bude u jednotlivých obchodníkov líšiť, pričom niektorí budú 

mať len úplne základné vedomosti a iní vysoký stupeň praktických skúseností v tejto oblasti. Nie 

je preto najvhodnejšie úplne sa spoliehať na to, čo žiadateľ uvedie v kolónkach 11 a 12. 

 

V súlade s čl. 17 vykonávacieho aktu má príslušný colný orgán viesť záznamy výsledkov 

vyhľadávania v databáze. Odporúča sa uchovávať takéto záznamy najmenej tri roky odo 

dňa skončenia platnosti rozhodnutia ZINZ. 
 
Ak má členský štát pochybnosti o ktoromkoľvek z aspektov existujúceho rozhodnutia ZINZ, mal 

by osloviť členský štát, ktorý ho vydal, s cieľom vyjasniť si situáciu, a ak nie je možné 

vyriešiť daný problém dvojstranne, mal by sa postúpiť Európskej komisii. (Pozri oddiel 6. 

„Riešenie názorových rozdielov súvisiacich so zatriedením“.) 

Pri nahliadaní do databázy EZINZ je veľmi dôležité, aby boli výsledky vyhľadávania v čase 

nahliadnutia aktuálne. V snahe zabezpečiť, aby takéto výsledky odrážali najnovšiu situáciu v EÚ, 

je najdôležitejšie, aby sa do databázy bezodkladne uložili všetky žiadosti a rozhodnutia ZINZ. 

Dokonca aj oneskorenie o 24 hodín môže prípadne viesť k rozdielom v zatriedení alebo vytvoriť 

priestor pre vyhľadávanie najvhodnejších ZINZ, ak žiadosť o ZINZ na rovnaký výrobok 

spracováva viac ako jeden štát súčasne. 

 

Ak sa zistí, že iný členský štát vydal ZINZ na rovnaký výrobok a pre toho istého držiteľa, 

žiadosť sa má, samozrejme, uložiť do databázy EZINZ. Nemá sa však vydať ZINZ, ale je skôr 

potrebné informovať žiadateľa, že držiteľ má používať ZINZ, ktorá mu už bola vydaná. Prípady 

tohto druhu, najmä keď je v žiadosti o ZINZ uvedený iný číselný znak nomenklatúry, ako je 

číselný znak nomenklatúry vo vydanej ZINZ, sa majú nahlásiť Komisii ako vyhľadávanie 

najvhodnejších ZINZ (napr. e- mailom). (Čl. 33 ods. 1 písm. a) Colného kódexu Únie.) 

 

Ak sa zistí, že iný členský štát vydal ZINZ na rovnaký výrobok, ale pre iného držiteľa, 

žiadosť sa má uložiť do databázy EZINZ. Má sa použiť číselný znak nomenklatúry oznámený 

v prvej vydanej ZINZ, pokiaľ sa neusúdi, že je chybný. V takých prípadoch je potrebné osloviť 

daný členský štát s cieľom dohodnúť sa na jednotnom zatriedení. (Pozri oddiel Riešenie 

názorových rozdielov súvisiacich so zatriedením.) 

 

Ak sa nevydali žiadne rozhodnutia ZINZ na tovar opísaný v žiadosti o  ZINZ, ale členský 

štát má pochybnosti týkajúce sa zatriedenia, má osloviť ostatné členské štáty so žiadosťou  

o ich stanovisko. Členským štátom sa odporúča, aby odpovedali na takéto konzultácie čo 
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najskôr, ale nie neskôr ako do 30 dní po začatí konzultácie. Odporúča sa aj, aby sa takéto 

konzultácie vykonávali v jazyku spoločnom pre obe strany, a ak to nie je možné, v jednom  

z rozšírenejších jazykov, pokiaľ možno v angličtine. Záznamy o takýchto konzultáciách sa majú 

uchovávať. Alternatívne by sa vec mohla predložiť aj Komisii. 

 

Ak sa nenašli žiadne ZINZ a členský štát nemá pochybnosti o správnom zatriedení, mal by 

vydať ZINZ. 
 
 
6. RIEŠENIE NÁZOROVÝCH ROZDIELOV SÚVISIACICH SO ZATRIEDENÍM 

 
Môžu vzniknúť rozdielne názory na nomenklatúrne zatriedenie konkrétneho tovaru, najmä keď 

sa na trh umiestňujú nové výrobky. Tieto rozdielne názory môžu mať vplyv na rozhodnutia 

ZINZ buď pred ich vydaním, alebo po ňom. Ďalej sú opísané dve situácie, pri ktorých 

môžu vzniknúť rozdielne názory. 

 

a) Podá sa žiadosť týkajúca sa konkrétneho výrobku, ale pred vydaním rozhodnutia ZINZ 

konzultuje členský štát s inými členskými štátmi. Nie je však možné dosiahnuť jednotný 

názor na zatriedenie. Takáto situácia môže viesť k tomu, že vydanie rozhodnutia ZINZ trvá 

dlhšie, ako by bežne trvalo, keby sa dosiahol konsenzus. 

 

Ak nie je možné dosiahnuť dohodu, členský štát, ktorý požiadal o informácie, má požiadať 

o konzultáciu na úrovni Únie tým, že zašle dôkladnú a úplnú žiadosť Komisii. V takom 

prípade sa uplatňujú postupy a lehoty stanovené v oddiele 8. „ Rozdielne ZINZ“.  

Po vydaní stanoviska o zatriedení konkrétneho druhu tovaru na úrovni Únie sa nemá 

vydať žiadna ZINZ, ktorá by bola v rozpore s daným stanoviskom a dané stanovisko 

majú rešpektovať všetky členské štáty. 

 

b) Členskému štátu B bola doručená žiadosť o  ZINZ týkajúca sa konkrétneho výrobku. 

Pri nahliadnutí do databázy EZINZ zistí, že členský štát A vydal ZINZ na rovnaký 

výrobok. Členský štát B však nesúhlasí so zatriedením uvedeným v rozhodnutí ZINZ, 

ktoré vydal členský štát A. Potenciálne dôsledky takejto situácie sú, že sa buď zruší 

existujúce rozhodnutie ZINZ, alebo bude vydanie ZINZ trvať dlhšie, ako by bežne 

trvalo, ak by nevznikli názorové rozdiely. 

 

Ak členský štát A súhlasí s argumentáciou členského štátu B a uzná, že rozhodnutie ZINZ 

je nesprávne, zruší ZINZ a na základe žiadosti vydá nové ZINZ so zatriedením, ktoré 

navrhuje členský štát B. O tomto rozhodnutí majú byť všetky členské štáty a Komisia 

informované prostredníctvom platformy CIRCABC. 

 

Na druhej strane, ak členský štát  B uzná, že rozhodnutie ZINZ vydané členským štátom A 

je v skutočnosti správne, môže pristúpiť k vydaniu rozhodnutia ZINZ v súlade  

s existujúcou ZINZ vydanou členským štátom A. 

 

Ak sa však tieto dva členské štáty nedokážu dohodnúť, členský štát B má formálne 

informovať členský štát A aj Komisiu, že chce predložiť túto vec na konzultáciu na úrovni 

Únie. 
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Vo všetkých prípadoch, keď vzniknú medzi členskými štátmi názorové rozdiely týkajúce sa 

zatriedenia, či už vo vzťahu k tovaru alebo v platných rozhodnutiach ZINZ, prvý krok má byť, 

že členský štát, ktorý žiada o informácie, osloví druhý členský štát s cieľom získať ďalšie 

informácie o výrobku a pokúsiť sa nájsť vzájomné riešenie. Mohli by sa pritom využiť akékoľvek 

prostriedky, napr. platforma CIRCABC, telefón alebo e-mail, a mal by sa uchovávať záznam 

o konzultácii. 

 

Žiadny členský štát nemá vydať ZINZ na sporný výrobok, kým sa vec nevyrieši s konečnou 

platnosťou, a žiadateľ má byť v tomto zmysle informovaný. 

 

Ak sa vec sporného zatriedenia stane predmetom konzultácie na úrovni Únie, colné orgány 

členského štátu, v ktorom bola podaná žiadosť ZINZ, majú oznámiť žiadateľovi, že otázka 

správneho zatriedenia sa stala predmetom konzultácie na úrovni Únie, kde sa prijme rozhodnutie, 

a informovať ho, že rozhodnutie ZINZ bude vydané hneď po prijatí a zverejnení rozhodnutia. 

 

7. VYDANIE ZINZ 
 
V tejto časti sa riešia nasledujúce témy: 

 lehoty na vydanie, 

 úloha laboratórií, 

 vypracovanie návrhu ZINZ, 

– všeobecné poznámky, 

– opis tovaru, 

– odôvodnenie zatriedenia, 

– dôverné informácie, 

– „indexácia“ (pridanie kľúčových slov) a 

– obrázky. 

 konečné vydanie ZINZ. 
 
 

7.1. Lehoty na vydanie 

Jednou z nových vlastností Colného kódexu Únie je, že v právnych predpisoch sa stanovujú 

prísne lehoty na úkony súvisiace s vybavovaním žiadostí, konzultáciami medzi členskými štátmi 

a vydávaním rozhodnutí ZINZ. 

 

Lehoty súvisiace s vybavovaním žiadostí a konzultáciami medzi členskými štátmi sú uvedené 

v oddieloch 4. a 5. týchto usmernení. 

 

Keď colný orgán usúdi, že má k dispozícii všetky údaje potrebné na vydanie rozhodnutia, má to 

bezodkladne oznámiť žiadateľovi a informovať ho, kedy sa začne lehota na vydanie. Keďže 

v minulosti nebola stanovená žiadna konkrétna lehota na vydanie rozhodnutia ZINZ, v Colnom 

kódexe Únie sa stanovuje, že pokiaľ nie je stanovené inak, rozhodnutie sa má vydať čo najskôr 

a v každom prípade do 120 dní od prijatia žiadosti. (Čl. 22 ods. 3 Colného kódexu Únie.) 

 

Ak však colný orgán nemôže vydať rozhodnutie v lehote 120 dní, má túto skutočnosť oznámiť 

žiadateľovi pred uplynutím lehoty 120 dní a informovať ho, kedy môže očakávať vydanie 

rozhodnutia. Pokiaľ nie je uvedené inak, má colný orgán v takejto situácii na vydanie 

rozhodnutia ďalších 30 dní. (Čl. 22 ods. 3 Colného kódexu Únie.) 
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V prípadoch, keď sú potrebné laboratórne analýzy, sa môžu žiadosti považovať za úplné len 

vtedy, keď sú k dispozícii správy z týchto analýz, a lehota na vydanie ZINZ začne plynúť až  

od daného momentu. Je preto dôležité, aby colné orgány čo najskôr po prijatí žiadosti stanovili, 

či požadujú vzorku. (Čl. 12 ods. 1 vykonávacieho aktu.) 

 

Ak colný orgán po formálnom prijatí žiadosti stanoví, že sú potrebné doplňujúce informácie, 

môže si ich vyžiadať od žiadateľa a poskytne žiadateľovi lehotu najviac 30 dní, aby predložil 

požadované informácie. Lehota na vydanie rozhodnutia sa predĺži o čas poskytnutý žiadateľovi 

na predloženie požadovaných informácií. (Čl. 13 ods. 1 delegovaného aktu.) 

 

Colným orgánom sa odporúča, aby informovali žiadateľov o všetkých poplatkoch súvisiacich 

s vykonaním analýzy požadovanej colným orgánom. Ak žiadateľ odmietne uhradiť tieto 

poplatky, colný orgán nemôže vydať rozhodnutie ZINZ z dôvodu, že nie sú k dispozícii všetky 

informácie potrebné na vydanie rozhodnutia. 

 

7.2. Úloha laboratórií 
 
Aj keď je za poskytnutie všetkých informácií vo všeobecnosti zodpovedný žiadateľ, môžu sa 

vzhľadom na technický a komplexný charakter zloženia niektorých výrobkov použiť na určenie 

správneho zatriedenia daného výrobku laboratórne analýzy. 

 

Laboratórne analýzy prispievajú k dosiahnutiu týchto cieľov: 

 určenie zloženia výrobku, 

 potvrdenie informácií poskytnutých žiadateľom a informácií týkajúcich sa citlivých výrobkov 

(poľnohospodárskych výrobkov, chemických výrobkov, textílií, obuvi…) a 

 uvedenie odôvodnenia zatriedenia. 
 
 
Pri monitorovaní sa zistilo, že členské štáty sa obracajú na laboratóriá vo veľmi veľkom počte 

prípadov s cieľom určiť alebo skontrolovať zloženie tovaru, ktorý je predmetom žiadosti  

o ZINZ. Analýzy sú relevantné najmä v prípade žiadostí o ZINZ týkajúcich sa tovaru, ktorého 

nomenklatúrne zatriedenie závisí od jeho presného zloženia (napr. poľnohospodárske 

výrobky, potravinárske výrobky, nápoje, minerálne oleje atď.). 

 

Odporúča sa, aby sa v prípade, keď sa vyžaduje analýza, odoslala vzorka do laboratória čo 

najskôr, aby mohli pracovníci laboratória vykonať všetky potrebné testy a oznámiť výsledky 

colnému orgánu. Cieľom tohto odporúčania je, aby mali laboratóriá aj úradníci dostatok času  

na vykonanie svojich úloh v zákonom stanovenom termíne na vydanie rozhodnutia. 

 

V prípadoch, keď sa vykonala analýza, má sa v ZINZ uviesť daná laboratórna analýza a jej 

výsledky. Ak z dôvodu dôvernosti údajov nie je možné uviesť výsledok analýzy v kolónke 7 

„opisu tovaru“, má sa uviesť v kolónke 8 „Obchodné označenie a osobitné záznamy“. 

 

Je potrebné poznamenať, že právne predpisy, ktoré upravujú ZINZ, umožňujú účtovať 

žiadateľovi výdavky na analýzu. 

 

7.3. Vypracovanie návrhu ZINZ 
 
ZINZ je rozhodnutie vydané príslušnými orgánmi jedného členského štátu a je záväzné pre 

colné orgány všetkých ostatných členských štátov a pre držiteľa. 
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Pri využití ZINZ má zásadný význam kvalita jeho vypracovania. 
 
 
Pri vypracovaní návrhu ZINZ sa musí venovať osobitná pozornosť týmto bodom: 

 opis tovaru, 

 odôvodnenie zatriedenia, 

 dôvernosť, 

 indexácia (pridanie kľúčových slov) a 

 obrázky. 
 
 

7.3.1. Opis tovaru 
 
Rozhodnutia ZINZ sa vydávajú len na jeden druh tovaru. Výraz „jeden druh tovaru“ vyložil 

Súdny dvor EÚ ako tovar, ktorý má podobné vlastnosti a ktorého rozlišovacie vlastnosti sú úplne 

irelevantné na účely jeho nomenklatúrneho zatriedenia. (Čl. 16 ods. 2 vykonávacieho aktu  

a vec C- 199/09 Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests.) 

 

Jedeným druhom tovaru by boli napríklad: 

 nezdobené kvetináče z pálenej hliny rôznych rozmerov na použitie v záhradníctve, položka 

6914, 

 neskladacie príborové nože bez ohľadu na základný materiál ich rukovätí, položka 8211. 
 
 
 
Opis konkrétneho tovaru má: 

 byť dostatočne podrobný, aby umožňoval rozpoznanie tovaru bez pochybností, 

 zahŕňať iné podrobnosti ako citácie z colnej nomenklatúry, na základe ktorých bol tovar 

zatriedený, 

 dodržiavať podobnú štruktúru bez ohľadu na členský štát, ktorý ho vydal. 
 
 
Je zrejmé, že kvalita opisu zohráva hlavnú úlohu pri dosahovaní účelu ZINZ, konkrétne pri 

zjednodušení obchodných a colných kontrol. ZINZ bude slúžiť svoju účelu len vtedy, keď budú 

colní úradníci schopní vo všetkých prípadoch jednoducho priradiť tovar opísaný v ZINZ k tovaru 

predloženému na colné konanie. Právny vplyv ZINZ je teda do veľkej miery založený  

na kvalite opisu. 

 

Ak je opis nepresný alebo nejednoznačný, môže pri colnom konaní dôjsť k spochybneniu rozsahu 

pôsobnosti rozhodnutia ZINZ, ak má colný úradník pochybnosti, či je predložený tovar rovnaký 

ako ten, ktorý je opísaný v rozhodnutí. 

 

Ak je opis tovaru jasný a nie je žiadna pochybnosť, že tovar predložený colnému orgánu 

zodpovedá tovaru opísanému v rozhodnutí ZINZ, ZINZ sa musí prijať bez ohľadu na colné 

zatriedenie priradené tovaru. (Čl. 33 ods. 4 písm. a) Colného kódexu Únie.) 

 

Rozhodnutie ZINZ nenahrádza colné kontroly. Má zjednodušiť a urýchliť colné konanie. 
 
 
Je potrebné dôkladne premyslieť, ako čo najlepšie opísať výrobok. Ak opis obsahuje príliš veľa 

podrobností alebo je príliš nepresný, môžu vzniknúť pri používaní rozhodnutia ZINZ 

problémy. Dobrý opis je vyvážený medzi týmito dvoma extrémami. 
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Príliš nepresný opis predstavujú napríklad jednoduché všeobecné výrazy, ako sú „náter“, 

„arašidy“ alebo „cestovina“. Aj keď nie je žiadna pochybnosť, čo sú uvedené výrobky, ich 

správne nomenklatúrne zatriedenie závisí od ďalších podrobností týkajúcich sa ich zloženia, 

prezentácie atď. Colný úradník síce môže vizuálne určiť, že tekutina je pomarančový džús, 

nebol by však napríklad schopný povedať, či je v ňom pridaný cukor alebo aká je jeho Brixova 

hodnota. Ešte dôležitejšie je, aby sa dôkladne opísal tovar zatriedený do zostatkových položiek 

(„ostatné“). 

 

Príkladom druhého extrému je nasledovný 

opis: 

„Tento zatavený spínač so zaručenou činnosťou vypínacieho kontaktu je závislý prepínací 

kontaktný prvok s dvojitým prerušením pripojený pomocou kábla priamo zalisovaného do krytu. 

Nominálna prepínacia kapacita 6 A 250 V stried. nap., frekvencia činnosti 3 600 rozopnutí  

za hodinu. Doplnené ovládacím prvkom.“ 

 

Z tohto opisu nie je celkom jasné, o aký výrobok ide, ako funguje alebo na čo sa bude používať. 

Je síce uvedených množstvo informácií, ale neobjasňujú základné podrobnosti logickým ani 

štruktúrovaným spôsobom. 

 

V dôsledku nepresných a nejasných opisov môže dôjsť k tomu, že obchodníci nebudú môcť 

použiť ZINZ pri deklarovaní tovaru colnému orgánu. 

 

V záujme zabezpečenia čo najlepšieho opisu tovaru v rozhodnutí ZINZ by mal opis odpovedať 

na päť hlavných otázok. 

 

a) Čo je tovar? (Označenie tovaru) Tkaná mužská bunda 

 

b) Ako tovar vyzerá? (Fyzický opis tovaru) Vpredu úplne rozopínateľná zipsom a s cvokmi 

zapínanými zľava doprava. Má golier, v ktorom je skrytá kapucňa, a dlhé rukávy so 

zapínaním na suchý zips na manžetách. Je zateplená a podšitá. 

 

c) Čo tovar robí alebo ako sa používa? (Funkcia) Na zakrytie hornej časti tela od ramien až 

do polovice stehien. 
 

d) Z čoho je tovar vyrobený? (Zloženie tovaru) Je vyrobená z tkanej látky, ktorá pri pohľade 

voľným okom má povrchovú úpravu 100 % nylonom. 
 

e) Nejaké rozlišovacie vlastnosti? V páse sťahovanie pomocou šnúrok s brzdičkou. 
 
 
Celý opis by potom znel: 

 
 
„Tkaná mužská bunda. Vpredu úplne rozopínateľná zipsom a s cvokmi zapínanými zľava 

doprava. Má golier, v ktorom je skrytá kapucňa, a dlhé rukávy so zapínaním na suchý zips  

na manžetách. Je zateplená a podšitá. Zakrýva hornú časť tela od ramien až do polovice stehien. 

Je vyrobená z tkanej látky, ktorá pri pohľade voľným okom má povrchovú úpravu 100 % 

nylonom. V páse má sťahovanie pomocou šnúrok s brzdičkou.“ 

 

Okrem fyzického opisu tovaru je potrebné venovať pozornosť aj obalu a tomu, či sa predkladá  

na zatriedenie ako súprava. Tovar môže byť napríklad balený na predaj v malom s inými 

položkami, čo znamená, že sa jednotlivé balenia predávajú ako súprava. Colný orgán však 
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môže rozhodnúť, že na colné účely jednotlivé položky netvoria súpravu a potom sa každá 

položka zatriedi samostatne, a preto sa aj rozhodnutie ZINZ vydá pre každú z položiek. 

 

V takom prípade je dôležité, aby každé rozhodnutie ZINZ súviselo s ostatnými položkami  

v balení. V opise tovaru by sa mal uviesť odkaz na ostatné rozhodnutia ZINZ.  

 

Okrem vyčerpávajúceho opisu sa by účinnosť štruktúrovaného opisu do veľkej miery zvýšila 

pripojením obrázka. 

 

7.3.2. Odôvodnenie zatriedenia 
 
Všetky vydané rozhodnutia ZINZ musia byť v súlade a právnymi predpismi EÚ. Pri vydaní 

rozhodnutia ZINZ má byť v kolónke 9 formulára ZINZ jasne vysvetlené, ako sa dospelo  

k rozhodnutiu o zatriedení. Odôvodnenie má mať logickú štruktúru, aby mohli držiteľ 

rozhodnutia a colní úradníci jasne porozumieť dôvodom na odmietnutie určitých položiek, ako 

aj spôsobu, akým sa dospelo k položke uvedenej v rozhodnutí. 

 
Správne formulované odôvodnenie má byť úplné a nemá obsahovať žiadne nevysvetlené skratky. 

Odôvodnenie má byť štruktúrované takto: 

 všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, 

 poznámky k triedam, kapitolám a podpoložkám, 

 doplnkové poznámky, 

 nariadenia týkajúce sa zatriedenia, 

 vysvetlivky harmonizovaného systému a kombinovanej nomenklatúry, 

 rozhodnutia a stanoviská o zatriedení v rámci harmonizovaného systému, 

 stanoviská k zatriedeniu v rámci EÚ, 

 rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie a 

 rozhodnutia vnútroštátnych súdov. 
 
 
Je dôležité, aby boli jasne uvedené dôvody na zatriedenie tovaru do konkrétnej položky 

nomenklatúry a tiež vylúčenie z iných položiek. Takéto informácie podporujú transparentnosť  

a okrem toho, že pomáhajú hospodárskym subjektom porozumieť, prečo je ich tovar zatriedený 

do konkrétnej položky, poskytujú colným orgánom v iných členských štátoch informácie o tom, 

ako vydávajúci colný orgán dospel k rozhodnutiu v ZINZ. 

 

7.3.3. Dôvernosť 
 
Dôležitý aspekt v rámci systému EZINZ je dôvernosť. V článkoch 12 a 13 Colného kódexu Únie 

sa členským štátom ukladá právna povinnosť zaobchádzať s informáciami, ktoré získali colné 

orgány alebo sa vymieňajú s obchodníkmi, ako s dôvernými informáciami. 

Dôverné informácie sa môžu vyskytovať v troch oblastiach: 

 informácie predložené žiadateľom, 

 informácie doplnené vydávajúcim členským štátom a 

 informácie, ktoré si vymieňajú členské štáty a Komisia. 
 
Za dôverné sa vždy považujú tieto informácie predložené žiadateľom: 

 

 podrobnosti týkajúce sa držiteľa (meno atď.), 

 obchodné označenie, 
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 doplňujúce informácie (napr. zloženie chemických výrobkov, laboratórna analýza), 

 logá na vzorkách. 
 
 
Dôležité upozornenie vo formulári žiadosti o ZINZ informuje žiadateľa, že podpísaním 

formulára žiadosti o  ZINZ súhlasí aj s tým, aby sa všetky informácie poskytnuté colnému 

orgánu uložili do elektronickej databázy, ktorú spravuje Komisia, a mohli sa poskytnúť 

verejnosti s výnimkou informácií, ktoré sa týkajú držiteľa (kolónka 2) a obchodného označenia  

a osobitných záznamov (kolónka 9). 

 

Na základe uvedeného majú colné orgány naďalej povinnosť rozhodovať podľa vlastného 

uváženia, najmä pri pripájaní obrázkov k ZINZ. Aj keď žiadateľ neoznačí informácie, v prípade 

ktorých si želá, aby sa a nimi zaobchádzalo ako s dôvernými, ako s dôvernými sa má vždy 

zaobchádzať s týmito informáciami: 

 

 obchodné ochranné známky, 

 výrobné označenie resp. číslo 

 výsledky laboratórnych analýz, 

 obaly alebo iné vlastnosti, ktorých charakteristiky sú synonymné s konkrétnym výrobkom. 
 
 
S obrázkami tovaru s etiketou alebo inými rozlišovacími vlastnosťami (napr. tvar obalu) má 

colný orgán bez výnimky zaobchádzať ako s dôvernými. 

 

Ďalej je možné pripojiť obrázky k verejným aj dôverným častiam, ak je colný orgán 

presvedčený, že to bude prínosom pre tých, ktorí majú prístup k týmto častiam. 

 

Informácie, ktoré si vymieňajú colné orgány a Komisia: 
 
 
Colné orgány majú prístup ku všetkým ZINZ uloženým v databáze EZINZ vrátane tých, ktoré 

vydali iné členské štáty. Zahŕňa to prístup k dôverným informáciám. Je dôležité chrániť integritu 

týchto informácií a systému EZINZ. Systém EZINZ preto obsahuje systém sledovania, v ktorom 

sa zaznamenávajú podrobnosti o osobách, ktoré využívajú prístup do systému, a činnosti 

vykonané v súvislosti s konkrétnymi ZINZ. 
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7.3.4. Indexovanie (pridanie kľúčových slov) 
 
Pri vytvorení systému EZINZ sa rozhodlo, že ZINZ sa budú uchovávať len v jazyku autora. 

Zistilo sa však, že je potrebné identifikovať príslušné ZINZ vydané inými colnými orgánmi a táto 

potreba sa vyriešila tým, že sa ZINZ majú indexovať. Podstatným prvkom systému EZINZ je 

teda pridanie príslušných kľúčových slov zo slovníka EZINZ. Kľúčové slová sú nevyhnutné pri 

vyhľadávaní ZINZ, ktoré vydali iné členské štáty a v inom ako vnútroštátnom jazyku, pretože sa 

„automaticky“ preložia do iných jazykov Spoločenstva. 

 

Správne indexovanie je preto rovnako dôležité ako komplexný a zmysluplný opis tovaru.  

 

Indexovanie však vzhľadom na svoj charakter zahŕňa určitý stupeň subjektivity. Tvorca 

indexovania po dvoch dňoch nemusí použiť rovnaké deskriptory. Tá istá ZINZ spracovaná 

dvoma rôznymi tvorcami indexovania nemusí byť označená rovnakými deskriptormi. 

 
Vzhľadom na subjektívny charakter indexovania je potrebný určitý stupeň normalizácie, aby sa 

zabezpečilo dodržanie rovnakej štruktúry bez ohľadu na druh výrobku. Vo všeobecnej metodike 

indexovania sa má dodržať rovnaká štruktúra ako v opise, a preto by ho mali tvoriť: 

 kľúčové slová vymedzujúce druh výrobku, 

 kľúčové slová označujúce fyzický stav výrobku, 

 kľúčové slová vymedzujúce alebo označujúce funkciu alebo využitia výrobku, 

 kľúčové slová označujúce obal, pokiaľ sú relevantné, 

 kľúčové slová vymedzujúce alebo označujúce faktory, z ktorých vychádza zatriedenie, 

 kľúčové slová vymedzujúce každý z prvkov, z ktorých sa výrobok skladá, 

 kľúčové slová označujúce každý z prvkov, z ktorých sa výrobky skladajú. 
 
Okrem uvedenej štruktúry sa majú dodržiavať niektoré všeobecné pravidlá indexovania: 

 indexovanie musí nevyhnutne začínať konkrétnym deskriptorom, t. j. podstatným menom, 

napríklad „kabát“, „slúchadlá“, „kovové spojky“, „kapor“, 

 štruktúra indexovania musí byť rovnaká ako štruktúra opisu, 

 v opise ani v indexovaní sa nesmú uvádzať dôverné informácie, 

 indexovanie musí odrážať opis a nič iné, najmä nie nomenklatúrne zatriedenie a 

 indexovanie nesmie zahŕňať informácie, ktoré nie sú uvedené v opise. 
 
Okrem toho je prvoradé, aby sa kľúčové slová vybrali zo slovníka. Odporúča sa, aby bolo 

v každej ZINZ uvedených najmenej 5 kľúčových slov. 

 
 
 

7.3.5. Obrázky 
 

Jasný a presný opis je po nomenklatúrnom zatriedení najdôležitejším prvkom rozhodnutia ZINZ, 

zároveň je však možné ho ďalej zdokonaliť doplnením obrázka daného tovaru. Obrázky môžu 

okamžite objasniť povahu a vlastnosti tovaru a výrazne zjednodušiť colným úradníkom colné 

konanie týkajúce sa tovaru. 

 

Hoci pripojiť obrázky k rozhodnutiam ZINZ nie je povinné, osvedčeným postupom je pripojiť  

ku každému opisu, ak je to možné, aspoň jeden obrázok. Obrázky určitých druhov výrobkov 

nijako neprispejú k dobrému opisu. Týka sa to najmä práškov a tekutín, aj keď niekedy sa môže 

stať, že takéto výrobky majú dostatočne výrazné vlastnosti, takže pripojenie obrázka  

k rozhodnutiu je prínosom. 
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Obrázky sa majú vo všeobecnosti týkať vzoriek predložených žiadateľom. Ako obrázky je možné 

pripojiť aj relevantné úryvky z brožúr alebo materiálov iných výrobcov, technické listy a kde je 

to opodstatnené vzorce a obsah, ako sú uvedené na obale. 

 

Pri pripájaní obrázkov k rozhodnutiam ZINZ sa musí vždy zohľadniť dôvernosť. Odporúča sa, 

aby v prípadoch, keď nie je možné zakryť obchodné názvy alebo logá alebo keď má obal 

výrobku rozlišujúci charakter a je synonymom značky, bol obrázok pripojený k ZINZ vždy ako 

dôverný. Je možné pripojiť aj obrázky, ktoré sú dôverné, spolu s inými, ktoré nie sú dôverné. 

Dôležité je, aby bol každý obrázok pripojený k rozhodnutiu ZINZ umiestnený do príslušnej 

kategórie a prispieval k pochopeniu opisovaného výrobku. 
 
 
Ideálne sa má obrázok pripojiť k žiadosti aj výslednému rozhodnutiu ZINZ. Tým sa automaticky 

vytvorí spojenie medzi oboma dokumentmi. Ak sa však so žiadosťou nepredloží obrázok 

ani vzorka, colný orgán môže vytvoriť obrázok a pridať ho k žiadosti neskôr. 

 

Odporúča sa, aby sa ku konečnému rozhodnutiu ZINZ pripojil aspoň jeden obrázok zo žiadosti, 

čím sa vytvorí vizuálne prepojenie medzi dvoma dokumentmi. Vzhľadom na to, že veľký 

počet počiatočných vyhľadávaní v databáze sa vykonáva na základe obrázkov, môže byť takéto 

prepojenie pre úradníkov pri vyhľadávaní dôležité. 

 

Ďalej sa odporúča , aby boli obrázky pripojené k rozhodnutiam ZINZ v čo najväčšej miere 

jedinečné. Ak sa obrázok získal z brožúry výrobcu, nemusí byť vždy možné vytvoriť 

jedinečný obrázok (napr. v prípade motorových vozidiel). 

 

 

Obrazové informácie sa môžu vyskytovať v rôznych formách: 

 digitálne fotografie, 

 naskenované texty (napr. opisy výrobkov, zoznamy zložiek), 

 naskenované ilustrácie (napr. nákresy alebo konštrukčná schéma, alebo schéma 

zapojenia) a 

 zmiešané dokumenty (napr. tlačené brožúry). 
 
 
 
Obrázky pripojené k žiadostiam o ZINZ a rozhodnutiam ZINZ majú byť vždy dostatočne 

štandardné alebo relevantné vo vzťahu k tovaru. Je potrebné postupovať opatrne, aby sa 

zabezpečilo správne umiestnenie obrázkov v rozhodnutí ZINZ, t. j. v kolónke pre dôverné údaje, 

ak nie je možné zakryť identifikačné značky alebo logá atď., alebo v kolónke dostupnej 

verejnosti, ak nie je potrebné zachovať dôvernosť údajov. 

K tej istej ZINZ je možné pripojiť verejne prístupný aj dôverný obrázok, ak to colný orgán 

považuje za prospešné. Vzhľadom na to, že žiadosti o  ZINZ nie sú prístupné verejnosti, nie 

je dôvod vylúčiť zo žiadostí obrázky, ktoré by v rozhodnutí boli považované za dôverné. 
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O počte obrázkov pripojených k žiadosti alebo rozhodnutiu ZINZ rozhoduje vydávajúci colný 

orgán. Niektorý tovar môže byť jednoduchý a bude stačiť jeden obrázok, kým iný tovar  môže 

mať jedinečné alebo osobitné vlastnosti atď., pri ktorých je účelné uviesť viacero obrázkov. 

 

Veľkosť obrázkov vo formáte JPG väčších ako 300 kB sa v systéme automaticky upraví, zatiaľ 

čo systém odmietne prílohy vo formáte PDF väčšie ako 500 kB. 

 

Pri vytváraní obrázkov sa majú zohľadniť tieto aspekty: 
 
 

 Nasnímajte obrázok predmetu na neutrálnom pozadí. Vyhnite sa zdobeným pozadiam, 

pretože zväčšia veľkosť obrázka. Neutrálne pozadia sú taktiež menej rušivé, najmä ak je aj 

predmet na obrázku zdobený. 

 Rozlíšenie obrázka sa nemá zvyšovať, pokiaľ to nie je nevyhnutné na vytvorenie zreteľnej 

snímky. Namiesto toho zvážte vytvorenie celkového náhľadu na predmet a jeho doplnenie 

snímkami významných detailov zblízka, všetkých s nižším rozlíšením. Takéto riešenie je 

lepšie ako jedna snímka vo vysokom rozlíšení. 

 Zvážte, ako najlepšie môžete zachytiť dôležité vlastnosti zobrazovaného predmetu.  

Na zachytenie zmyslu obrázka môžu byť dôležité aspekty, ako sú farebný odtieň, 

štruktúra a svetlo a tieň. 

 Je potrebné zvážiť, ako najlepšie zachytiť podstatu a dôležité vlastnosti predmetu. Napríklad 

môže byť dôležitá veľkosť predmetu, je ale potrebné zvážiť, ako najlepšie ju na snímke 

zachytiť. Takýto detail nemusí mať význam pri zatriedení, pri colnom konaní týkajúcom sa 

tovaru však môže byť dôležitý na identifikáciu účelu. 

 Počet obrázkov, ktoré je možné pripojiť k žiadosti alebo rozhodnutiu ZINZ, nie je 

obmedzený. Dôvodom na pripojenie obrázka k žiadosti alebo rozhodnutiu ZINZ je 

poskytnutie dôležitej informácie a dosiahnutie lepšieho pochopenia predmetu. 

 

 

7.4. Vydanie rozhodnutia ZINZ 
 
Keď je členský štát presvedčený, že žiadosť je úplná a presná a že neexistujú žiadne rozdielne 

rozhodnutia ZINZ, pokiaľ ide o zatriedenie, ktoré zamýšľa stanoviť, mal by vydať rozhodnutie 

ZINZ a poskytnúť ho na nahliadnutie ostatným členským štátom prostredníctvom databázy 

EZINZ. 

 

Je potrebné poznamenať, že po sprístupnení rozhodnutia ZINZ v databáze EZINZ je možné ho 

doplniť len vo vzťahu k týmto trom aspektom: dátum skončenia jeho platnosti, číselný znak, 

ktorý označuje, prečo bola skončená jeho platnosť, a prípadné obdobie predĺženého používania
7

. 

 

V prípade technických problémov týkajúcich sa prenosu rozhodnutí ZINZ do databázy EZINZ je 

potrebné bezodkladne informovať príslušné oddelenia Komisie (v súčasnosti TAXUD/A4 a A5) 

o povahe problému a uviesť možné riešenia. 
 
 
 
 
 
 
 

7 
Pozri oddiel 12 ďalej. 
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8. ROZDIELNE ROZHODNUTIA ZINZ 
 

Hlavným dôvodom zavedenia záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru bolo 

zabezpečiť jednotné uplatňovanie colných predpisov a tento cieľ sa nezmenil. Colné orgány 

všetkých členských štátov sú zodpovedné za to, aby nedochádzalo k vydávaniu rozdielnych 

rozhodnutí ZINZ. Vzhľadom na ľudský faktor pri vydávaní rozhodnutí ZINZ však niekedy 

vznikajú rozdiely a pri ich zistení sa musí vynaložiť maximálne úsilie na čo najrýchlejšie 

vyriešenie tohto problému. 

 

Pri postupe podľa týchto usmernení by sa mal počet takýchto rozdielov minimalizovať. Je však 

dôležité riešiť otázku, ako zaobchádzať so ZINZ, keď sa zistí, že je v rozpore s inou ZINZ. 
 

Rozdiely bez ohľadu na príčinu vznikajú, keď sa v dvoch alebo viacerých rozhodnutiach ZINZ 

týkajúcich sa rovnakých alebo veľmi podobných výrobkov tieto výrobky zatriedia  

do rôznych číselných znakov nomenklatúry. Takáto situácia vytvára nerovnováhu pri 

zaobchádzaní s obchodníkmi v EÚ. Rozdiely môžu vzniknúť v rámci colných orgánov a medzi 

členskými štátmi. Bez ohľadu na okolnosti má členský štát po tom, ako zistí predpokladaný 

rozdiel v zatriedení, osloviť členské štáty, ktoré vydali potenciálne rozdielne rozhodnutia 

ZINZ. 
 

Ak sa obe strany dokážu dohodnúť, majú vyriešiť problém a informovať ostatné členské štáty 

prostredníctvom platformy CIRCABC. 

Rozdiely môže zistiť Komisia alebo členské štáty a v oboch prípadoch sú potrebné iné reakcie.  

 

V prípade, že: 

 rozdiel v zatriedení zistila Komisia, 

– Komisia informuje colné orgány členských štátov prostredníctvom platformy 

CIRCABC, že vydávanie ZINZ týkajúcich sa sporného tovaru je pozastavené, kým sa 

nezabezpečí správne a jednotné zatriedenie tovaru (Čl. 23 ods. 1 vykonávacieho 

aktu), 
 

alebo 
 

 ak sa členské štáty navzájom oslovili a nepodarilo sa im vyriešiť rozdiely v maximálnej 

lehote 90 dní a následne postúpili vec Komisii, 

– musia Komisii predložiť úplnú a odôvodnenú žiadosť obsahujúcu všetky informácie 

relevantné v danom prípade (vrátane podrobností o argumentoch predložených počas 

dvojstranných/mnohostranných kontaktov).  
 

Komisia po prijatí odôvodnenej žiadosti prípad vyhodnotí a zašle všetkým colným orgánom 

členských štátov oznámenie o pozastavení vydávania rozhodnutí ZINZ týkajúcich sa 

sporného tovaru. (Čl. 23 ods. 1 vykonávacieho aktu.) 
 

Komisia po prijatí odôvodnenej žiadosti uloží túto žiadosť do platformy CIRCABC  

v pôvodnom jazyku. GR TAXUD pripraví dokument, ktorý obsahuje odôvodnenú žiadosť  

a stanovisko Komisie, v troch pracovných jazykoch. Tento dokument sa takisto uloží  

do platformy CIRCABC. 
 

Vec sa čo najskôr a nie neskôr ako do 120 dní odo dňa, keď Komisia oznámila colným 

orgánom pozastavenie vydávania ZINZ na sporný tovar, predloží na konzultáciu na úrovni Únie. 

(Čl. 23 ods. 2 vykonávacieho aktu.) 
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V prípade, že rozhodnutie ZINZ nie je možné vydať v lehote uvedenej v čl. 22 ods. 3 

Colného kódexu Únie v dôsledku pozastavenia uvedeného v čl. 34 ods. 10 písm. a) Colného 

kódexu Únie, môže sa lehota na vydanie rozhodnutia predĺžiť o 10 mesiacov  

a za výnimočných okolností sa môže táto lehota ďalej predĺžiť o obdobie nie dlhšie ako 5 

mesiacov. (Čl. 20 ods. 1 delegovaného aktu.) 

 

Po vyriešení rozdielu a dosiahnutí dohody o správnom a jednotnom zatriedení oznámi Komisia 

colným orgánom členských štátov, že pozastavenie bolo ukončené a môžu obnoviť vydávanie 

ZINZ v súvislosti s daným tovarom. 

 

9. PRÁVNA POVAHA ZINZ 

 

V Colnom kódexe sa stanovila doba platnosti ZINZ na 6 rokov. V súlade s Colným kódexom 

Únie sa však zákonná doba platnosti rozhodnutia skrátila zo 6 rokov na 3 roky. (Čl. 33 ods. 3 

Colného kódexu Únie.) 

 

Doba platnosti každého rozhodnutia ZINZ vydaného po 1. máji 2016 nie je dlhšia ako 3 roky, ale 

rozhodnutia vydané pred týmto dátumom majú dobu platnosti 6 rokov a od 1. mája 2016 sú 

záväzné pre colné orgány aj držiteľa (Čl. 252 delegovaného aktu). 

 

Z toho vyplýva, že od 1. mája 2016 budú držitelia ZINZ vydaných pred týmto dátumom 

povinní oznámiť vydané rozhodnutia ZINZ a používať ich pri dovoze a vývoze dotknutého 

tovaru. (Čl. 252 a 254 delegovaného aktu.) 

 

Rozhodnutia ZINZ nie je možné meniť. (Čl. 34 ods. 6 Colného kódexu Únie.) 

 

Rozhodnutia ZINZ nemôžu nadobudnúť účinnosť spätne ani byť vydané so spätnou 

účinnosťou. Rozhodnutia ZINZ sú záväzné pre colné orgány a držiteľa len vo vzťahu k tovaru, 

v prípade ktorého boli ukončené colné formality, odo dňa, keď nadobudnú účinnosť. Podobne sú 

takéto rozhodnutia pre držiteľa rozhodnutia a colné orgány záväzné iba s účinnosťou odo dňa, 

keď sa držiteľovi doručí oznámenie o rozhodnutí alebo sa toto oznámenie považuje za doručené. 

(Čl. 33 ods. 2 písm. a) a b) Colného kódexu Únie.) 

 

Po zavedení ZINZ v roku 1991 boli rozhodnutia záväzné pre colné orgány, ale držiteľ nebol 

právnymi predpismi viazaný deklarovať alebo používať rozhodnutie v priebehu colných formalít. 

Po nadobudnutí účinnosti Colného kódexu Únie majú obchodníci zákonnú povinnosť deklarovať 

rozhodnutia ZINZ a používať ich pri dovoze a vývoze dotknutého tovaru. (Čl. 33 ods. 2 

písm. b) Colného kódexu Únie.) 

 

Za správne deklarovanie tovaru colnému orgánu je okrem toho zodpovedný hospodársky 

subjekt, ktorý dováža alebo vyváža tovar. Hospodárske subjekty, ktoré menujú zástupcov, 

musia zabezpečiť, aby boli zástupcovia plne oboznámení so všetkými rozhodnutiami ZINZ, 

ktorých sú držiteľmi. 

 

Colné orgány budú monitorovať súlad s povinnosťami, ktoré vyplývajú z rozhodnutia, vrátane 

povinnosti držiteľa deklarovať a používať ZINZ. (Čl. 23 ods. 5 Colného kódexu Únie.) 
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10. VYHLÁSENIE ROZHODNUTÍ ZINZ ZA NULITNÉ (EX TUNC) 
 
Colné orgány, ktoré vydali rozhodnutie, ho môžu kedykoľvek vyhlásiť za nulitné, ak nie je 

v súlade s colnými predpismi (čl. 23 ods. 3 Colného kódexu Únie). Podmienky, za ktorých je 

možné vyhlásiť rozhodnutie vydané v prospech držiteľa, okrem rozhodnutia ZINZ, za nulitné, 

sú uvedené v čl. 27 ods. 1 Colného kódexu Únie. V prípade rozhodnutí ZINZ je však jediným 

uplatniteľným kritériom skutočnosť, keď vychádzajú z nepresných alebo neúplných 

informácií od žiadateľov. (Čl. 34 ods. 4 Colného kódexu Únie.) 

 

Vyhlásenie rozhodnutia ZINZ za nulitné nadobúda účinnosť odo dňa, keď nadobudlo účinnosť 

pôvodné rozhodnutie (t. j. od dátumu začiatku doby jeho platnosti). (Čl. 27 ods. 3 Colného 

kódexu Únie.) 

 

Rozhodnutie vyhlásiť ZINZ za nulitné sa musí oznámiť držiteľovi písomne listom alebo 

elektronickou správou. (Čl. 27 ods. 2 Colného kódexu Únie.) 

 
Colný orgán musí uviesť v databáze EZINZ aj príslušný číselný znak zrušenia rozhodnutia  

(v prípade vyhlásenia za nulitné je číselný znak zrušenia rozhodnutia 55)
8

. Systém 

automaticky vloží dátum nadobudnutia účinnosti vyhlásenia za nulitné. 
 
V prípade vyhlásenia rozhodnutia za nulitné držiteľ nemá možnosť uplatniť obdobie 

predĺženého používania (dodatočná lehota). Vzhľadom na to, že sa rozhodnutie vydalo 

na základe nesprávnych alebo neúplných informácií, sa nemôže pre dotknuté rozhodnutie 

poskytnúť obdobie predĺženého používania (pozri oddiel 12 týchto usmernení). 

 

11. ROZHODNUTIA ZINZ SO SKONČENOU PLATNOSŤOU ALEBO ZRUŠENÉ 

ROZHODNUTIA (EX NUNC) 
 
Zákonná doba platnosti rozhodnutia ZINZ je 3 roky. V určitých prípadoch sa však môže 3- 

ročná doba skrátiť a platnosť ZINZ skončí alebo sa rozhodnutie zruší pred uplynutím 

zákonnej doby. (Čl. 33 ods. 3 Colného kódexu Únie.) 

 

Rozhodnutie ZINZ stráca platnosť, keď už viac nezodpovedá právu v týchto prípadoch: 
 
 

 keď Komisia prijme rozhodnutie, ktorým sa určí nomenklatúrne zatriedenie tovaru 

(čl. 34 ods. 1 písm. b) a čl. 57 ods. 4 Colného kódexu Únie), 

 v dôsledku prijatia zmien v ktorejkoľvek z nomenklatúr uvedených v čl. 56 ods. 2 písm. 

a) a b) Colného kódexu Únie (čl. 34 ods. 1 písm. a) Colného kódexu Únie). 
 
 
Colné orgány zrušia rozhodnutia ZINZ v týchto prípadoch: 

 
 

 Ak rozhodnutie už nie je zlučiteľné s výkladom ktorejkoľvek z nomenklatúr uvedených 

v čl. 56 ods. 2 písm. a) a b) Colného kódexu Únie (čl. 34 ods. 7 písm. a) Colného kódexu 

Únie) v dôsledku: 

– zmien vysvetliviek k harmonizovanému systému opisu a číselného označovania 

tovaru alebo vysvetliviek ku kombinovanej nomenklatúre, 

– rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, 

– rozhodnutí a stanovísk o zatriedení tovaru prijatých Svetovou colnou organizáciou, 

 
8 

Zoznam číselných znakov zrušenia rozhodnutia je uvedený v prílohe 3 k týmto usmerneniam. 
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 Ak Komisia vydala rozhodnutie, ktorým nariadi členskému štátu zrušiť určité rozhodnutia 

ZINZ (čl. 35 ods. 11 Colného kódexu Únie), 

 Ak na úrovni Únie sa prijalo usmernenie, ktorým sa zatriedi tovar do určitej položky (čl. 23 

ods. 3 a čl. 34 ods. 5 Colného kódexu Únie), 

 Ak v dôsledku dvojstranných diskusií medzi členskými štátmi jedna zo strán zrušila určité 

rozhodnutia ZINZ (čl. 23 ods. 3 a čl. 34 ods. 5 Colného kódexu Únie), 

 Ak v dôsledku administratívneho preskúmania colný orgán rozhodne, že pri zatriedení 

došlo k chybe (čl. 23 ods. 3 a čl. 34 ods. 5 Colného kódexu Únie), 

 Ak v prípade administratívnej chyby (t. j. chýb, ktoré nemajú vplyv na zatriedenie tovaru, 

napríklad chyby v mene alebo adrese držiteľa alebo chyby alebo vynechania v opise tovaru 

atď.), 

 Ak nebola alebo nie je splnená jedna alebo viacero podmienok na vydanie uvedeného 

rozhodnutia (čl. 28 a čl. 34 ods. 5 Colného kódexu Únie). 
 

Je potrebné poznamenať, že rozhodnutia ZINZ nie je možné zrušiť na žiadosť držiteľa. 

(Čl. 34 ods. 5 Colného kódexu Únie.) 

 

Bez ohľadu na okolnosti, za ktorých sa ruší rozhodnutie ZINZ, musí byť držiteľ vždy bez 

výnimky informovaný písomne listom alebo elektronickou správou. (Čl. 28 ods. 3 Colného 

kódexu Únie.) 

 

V databáze EZINZ sa musí uviesť číselný znak zrušenia rozhodnutia zodpovedajúci okolnostiam 

daného prípadu a dátum skončenia platnosti rozhodnutia. 

 

Rozhodnutia ZINZ nestrácajú platnosť ani sa nerušia so spätnou účinnosťou. (Čl. 28 ods. 4 a čl. 

34 ods. 3 Colného kódexu Únie) 

 

V určitých prípadoch môže držiteľ rozhodnutia ZINZ, ktorého platnosť skončila alebo sa 

zrušilo, za určitých podmienok využiť obdobie predĺženého používania. (Pozri oddiel 12). 

 

12. OBDOBIE PREDĹŽENÉHO POUŽÍVANIA (DODATOČNÁ LEHOTA) 
 

Keď dôjde k zrušeniu rozhodnutia ZINZ alebo stratí platnosť, môže mať držiteľ rozhodnutia 

právo požiadať o obdobie predĺženého používania. Účelom tohto povolenia je zabrániť tomu, aby 

boli obchodníci vystavení nežiaducemu vplyvu okolností, nad ktorými nemajú žiadnu kontrolu. 

Obdobie predĺženého používania sa však môže udeliť len za určitých podmienok a v konkrétnych 

situáciách. 

 

Obdobie predĺženého používania sa nemá udeliť v prípade: 

- rozhodnutí ZINZ, ktoré boli vyhlásené za nulitné z dôvodu nepresnosti a neúplnosti 

informácií poskytnutých žiadateľom, 
- rozhodnutí ZINZ, ktorých platnosť bola zrušená v dôsledku zmien v nomenklatúre 

harmonizovaného systému a kombinovanej nomenklatúre. Zmeny oboch týchto 

nomenklatúr sa zverejňujú najmenej 2 mesiace pred ich nadobudnutím účinnosti  

a držitelia majú možnosť získať náhradné rozhodnutia ZINZ, ktoré budú v súlade  

s právnymi predpismi. Nárok na obdobie predĺženého používania neexistuje ani v prípade 

ZINZ vydanej na úrovni TARIC, ktorá stratila platnosť v dôsledku zmien číselných 

znakov TARIC (napr. v dôsledku pozastavenia cla, zavedenia colnej kvóty, opatrení  

na ochranu obchodu alebo iných opatrení), 

- že rozhodnutia ZINZ boli zrušené v dôsledku toho, že jedna alebo viacero podmienok 

na vydanie rozhodnutia neboli alebo už nie sú platné, 
- zrušených rozhodnutí ZINZ na tovar, ktorý je rovnaký ako tovar, na ktorý sa 
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vzťahuje rozhodnutie Súdneho dvora EÚ. Toto rozhodnutie sa nemusí skutočne týkať 

rozhodnutí ZINZ na podobný tovar, v dôsledku čoho sa nemusia zrušiť. Každý prípad sa 

však musí posúdiť jednotlivo, 

rozhodnutí ZINZ zrušených v dôsledku administratívnych chýb. Vzhľadom na to, že  

v takýchto rozhodnutiach chyba nemá žiadny vplyv na zatriedenie, nie je dôvod udeliť 

obdobie predĺženého používania. 
 

Udelenie obdobia predĺženého používania súvisí s týmito podmienkami: 

 hospodársky subjekt má skutočne právo požiadať o obdobie predĺženého používania, 

 hospodársky subjekt má uzatvorené záväzné zmluvy na základe zatriedenia 

uvedeného v rozhodnutí, ktorého platnosť sa zrušila (čl. 34 ods. 9 Colného kódexu Únie), 

 o obdobie predĺženého používania požiadal do 30 dní od zrušenia platnosti rozhodnutia 

ZINZ (čl. 34 ods. 9 Colného kódexu Únie), 

 odoslala sa žiadosť colnému orgánu, ktorý vydal pôvodné rozhodnutie (čl. 34 ods. 9 

Colného kódexu Únie), 

 opatrenie, ktoré viedlo k zrušeniu platnosti rozhodnutia ZINZ, nevylučuje udelenie obdobia 

predĺženého používania (čl. 34 ods. 9 a čl. 57 ods. 4 Colného kódexu Únie). 
 

Žiadosť o obdobie predĺženého používania sa musí predložiť colnému orgánu do 30 dní odo dňa, 

keď rozhodnutie ZINZ stratilo platnosť alebo bolo zrušené. Hospodársky subjekt musí poskytnúť 

aj podrobnosti týkajúce sa množstva, v prípade ktorého sa žiada predĺžené používanie, a uviesť 

členský štát alebo členské štáty, v ktorých bude tovar počas obdobia predĺženého používania 

predmetom colného konania. (Čl. 34 ods. 9 Colného kódexu Únie.) 
 

Colný orgán členského štátu rozhodne o tom, či udelí žiadané obdobie predĺženého používania 

alebo nie, a oznámi rozhodnutie držiteľovi čo najskôr a najneskôr do 30 dní odo dňa, ku ktorému 

mal všetky informácie potrebné na vydanie rozhodnutia. Obdobie predĺženého používania 

nemá byť dlhšie ako 6 mesiacov, ale môže byť obmedzené na kratšie obdobie, ak je tak 

stanovené v opatrení. (Čl. 34 ods. 9 Colného kódexu Únie.) 

 

Keď sa colné orgány rozhodnú udeliť obdobie predĺženého používania, vymedzia dátum, ktorým 

sa skončí platnosť rozhodnutia o predĺženom používaní, ako aj vymedzia množstvo tovaru, ktoré 

môže byť predmetom colného konania počas tohto obdobia. (Čl. 22 ods. 1 a 2 

vykonávacieho aktu.) V prípade, že zmluva neobsahuje konkrétne množstvá, majú colné orgány 

stanoviť množstvo tovaru, ktorý môže byť počas obdobia predĺženého používania predmetom 

colného konania, na základe prijateľného predpokladu poskytnutého držiteľom. Všetky ostatné 

členské štáty, v ktorých má byť tovar predmetom colného konania počas obdobia predĺženého 

používania, majú byť dvojstranne informované o rozhodnutí udeliť obdobie predĺženého 

používania vrátane všetkých relevantných podrobností. 

 

Pri konaní týkajúcom sa tovaru počas obdobia predĺženého používania použije držiteľ colné 

zatriedenie uvedené v ZINZ, ktoré stráca platnosť alebo sa ruší. 
 

Colné orgány, ktoré sa rozhodli udeliť obdobie predĺženého používania, majú monitorovať, či 

držiteľ postupuje v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z daného rozhodnutia. To zahŕňa najmä 

monitorovanie množstva tovaru, ktorý bol počas daného obdobia premetom colného konania. 

(Čl. 23 ods. 5 Colného kódexu Únie.) 
 

Obdobie predĺženého používania sa nemôže využívať po dátume skončenia platnosti ani po tom, 

ako sa dosiahnu množstvá tovaru uvedené v podmienkach, podľa toho, ktorý stav nastane skôr. 

(Čl. 22 ods. 2 vykonávacieho aktu.) 
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13. ÚLOHA VNÚTROŠTÁTNYCH SÚDOV 
 

Stáva sa, že vnútroštátne súdy v členských štátoch nemajú vždy ten istý názor na zatriedenie 

vyplývajúce z konzultácie medzi členskými štátmi a Komisiou. Niekedy dospejú vnútroštátne 

súdy v rôznych členských štátoch k rôznym záverom. Ak sú takéto vnútroštátne rozhodnutia 

súdov v protiklade so stanovenou praxou zatrieďovania alebo v ich dôsledku vznikajú 

rozdiely, majú sa takéto rozhodnutia súdov predložiť Komisii. 
 

Takisto je potrebné objasniť, že rozhodnutia vnútroštátnych súdov sú právne záväzné len  

na vnútroštátnej úrovni. 
 

Vnútroštátne súdy by nemali vydávať rozhodnutia, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi EÚ. 

V prípade záležitostí týkajúcich sa výkladu práva EÚ sa v čl. 267 Zmluvy o fungovaní EÚ 

stanovuje, že vnútroštátne súdne orgány alebo súdy postúpia takéto záležitosti Súdnemu dvoru EÚ. Ak 

však vnútroštátny súd vydá rozhodnutie, ktoré nie je v súlade s právom EÚ, orgány dotknutého 

členského štátu sa majú podľa možnosti proti rozhodnutiu odvolať. 
 

Kópia všetkých príslušných konečných rozhodnutí vnútroštátneho súdu sa má elektronicky 

odoslať Komisii s krátkym zhrnutím v angličtine, francúzštine alebo nemčine. 
 

Členské štáty majú informovať Komisiu o rozhodnutiach vnútroštátnych súdov v neprospech 

colného orgánu v otázkach colného zatriedenia. V každom prípade nemajú členské štáty vydávať 

ZINZ na základe rozhodnutia vnútroštátneho súdu, ktoré je v rozpore s opatreniami 

nomenklatúrneho zatriedenia tovaru stanovenými na európskej úrovni, pokiaľ k tomu nevydal 

príkaz súd. 
 

Počas konzultácie na úrovni Únie uprednostní Komisia prediskutovanie a vyriešenie prípadov, keď by 

rozhodnutia vnútroštátnych súdov mohli viesť k vydaniu rozdielnych ZINZ na európskej úrovni. 
 

14. KONTROLNÝ ZOZNAM 
 

V tomto záverečnom oddiele usmernení je ako pomôcka pre úradníkov colných orgánov, ktorí 

sa zaoberajú navrhovaním a vydávaním rozhodnutí ZINZ, uvedený kontrolný zoznam, v ktorom 

sú zhrnuté hlavné kroky potrebné pri vydávaní ZINZ. 

1. Skontrolujte žiadosť, aby ste overili, či sú vyplnené všetky povinné kolónky. 

2. Uložte žiadosť do databázy EZINZ, pokiaľ možno s priloženým obrázkom. 

3. Nahliadnite do databázy EZINZ a vyhľadajte žiadosti na rovnaký tovar a pre toho 

istého držiteľa. 

4. Dôsledne preskúmajte žiadosť, aby ste posúdili úplnosť predložených informácií. 

5. Ak je žiadateľ usadený v inom členskom štáte, informujte dotknutý členský štát. 

6. Ak sú potrebné ďalšie informácie alebo vzorka, vyžiadajte ich od žiadateľa. 

7. Po doručení všetkých potrebných informácií oznámte žiadateľovi, že sa 

       začala lehota 120 dní na vydanie rozhodnutia. 

8. Nahliadnite do databázy EZINZ, aby ste skontrolovali, či má držiteľ iné ZINZ 

               týkajúce sa rovnakého tovaru, a zabránili vydaniu rozdielnych rozhodnutí ZINZ. 

9. V prípade pochybností o existujúcom zatriedení ZINZ oslovte príslušný členský štát. 

10. Vytvorte štruktúrovaný opis tovaru. 

11. Vytvorte štruktúrované odôvodnenie podľa odporúčaní uvedených v usmernení. 

12. Pri každej ZINZ použite najmenej 5 kľúčových slov zo slovníka v súlade  

so štruktúrovaným opisom. 

13. Pripojte k ZINZ obrázky a pritom dbajte na dôvernosť údajov. 

14. Informujte žiadateľa o vydaní rozhodnutia. 

15. Pri zistení prípadného rozdielu oslovte iný členský štát alebo členské štáty. 

16. Ak sú dvoj- alebo mnohostranné konzultácie neúspešné, predložte odôvodnenú 

žiadosť Komisii. 
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Príloha 1  

 

Základné zmeny v procese ZINZ vyplývajúce z Colného kódexu Únie 
 

1. Fáza žiadosti 

 Osoba uvedená vo formulári žiadosti o ZINZ ako žiadateľ sa automaticky stane 

držiteľom vydaného rozhodnutia ZINZ. 

 Osoba menovaná ako zástupca bude konať v mene žiadateľa len vo vzťahu  

k žiadosti. 

 Obchodníci majú byť vyzvaní k tomu, aby uviedli v žiadostiach o ZINZ číslo EORI. 

 Obchodníci usadení mimo EÚ môžu podať žiadosť a môže im byť vydané 

rozhodnutie ZINZ, ak majú číslo EORI. 

 Obchodníci usadení mimo EÚ majú adresovať žiadosti príslušným orgánom v 

členskom štáte, v ktorom získali číslo EORI. 

 Colné orgány musia zverejniť žiadosť do 7 dní od jej doručenia. 

 Colný orgán má najviac 30 dní odo dňa doručenia, aby informovala žiadateľa  

o formálnom prijatí žiadosti. 

 Neinformovanie žiadateľa do 30 dní od doručenia žiadosti bude znamenať, že 

žiadosť je automaticky prijatá. 

 Ďalšie informácie vyžiadané od žiadateľa sa musia poskytnúť do 30 dní od ich 

vyžiadania. Ich neposkytnutie bude znamenať, že žiadosť nebude prijatá. 

 Žiadateľ nemá právo na vypočutie pred vydaním rozhodnutia ZINZ. 

 Žiadateľ má právo na vypočutie, ak sa colný orgán rozhodne nevydať rozhodnutie 

ZINZ, vyhlásiť rozhodnutie ZINZ za nulitné alebo ho zrušiť alebo neudeliť obdobie 

predĺženého používania. 

 

2. Fáza vydávania 

 Rozhodnutia ZINZ sa nevydávajú na číselné znaky HS. 

 Colný orgán musí vydať rozhodnutie ZINZ do 120 dní od formálneho prijatia 

žiadosti. 

 Žiadateľ musí byť informovaný, kedy začne plynúť lehota 120 dní. 

 Počas 120 dní sa môžu od žiadateľa vyžiadať ďalšie informácie. 

 Žiadateľovi je na poskytnutie týchto informácií možné poskytnúť maximálne 

obdobie 30 dní. 

 Obdobie 120 dní sa pozastaví na čas, ktorý potreboval žiadateľ na poskytnutie 

dodatočných informácií, a obnoví sa po ich doručení. 

 Colné orgány sú povinné vyhľadávať v databáze EZINZ a zaznamenať výsledky 

týchto vyhľadávaní. 

 Ak colný orgán nedokáže vydať rozhodnutie ZINZ do 120 dní, má na vydanie 

rozhodnutia ďalších 30 dní. 

 Doba platnosti rozhodnutia ZINZ je 3 roky. 

 

3. Keď sa rozhodnutie vyhlási za nulitné 

 Existuje jediná podmienka na vyhlásenie rozhodnutia ZINZ za nulitné. Rozhodnutie 

ZINZ sa vyhlási za nulitné, ak vychádza z nepresných alebo neúplných informácií 

poskytnutých žiadateľom. 

 

4. Obdobie predĺženého používania (dodatočná lehota) 

 Obdobie predĺženého používania je možné udeliť len, pokiaľ ide o konkrétne 

množstvo tovaru. 

 Ak je držiteľ usadený mimo EÚ, colný orgán, ktorý vydal číslo EORI, má 

spracovať aj žiadosť o obdobie predĺženého používania. 
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Príloha 2  

 

Prehľad lehôt týkajúcich sa procesu ZINZ 
 

Štandardné podanie žiadosti a proces vydávania 
 

 Prijatie žiadosti 

↓ 
 

 Najviac do 7 dní od prijatia: 

– zverejnenie žiadosti, ak sú vyplnené všetky povinné kolónky (čl. 21 ods. 1 

vykonávacieho aktu) 

↓ 
 
 Fáza prijatia žiadosti  

 

 Najviac do 30 dní od prijatia: 

– vyžiadanie dodatočných informácií podľa potreby (napr. laboratórnych správ), 

– oznámenie o prijatí žiadosti žiadateľovi (čl. 22 ods. 2 Colného kódexu Únie) 

 Ak sa do 30 dní nevyžiadajú dodatočné informácie ani sa nezašle oznámenie, znamená to, že 

sa žiadosť považuje za prijatú. 

↓ 
 
Fáza vydávania ZINZ 

 

 Najviac do 120 dní odo dňa prijatia + 30 dní predĺženia podľa potreby: 

– vydanie rozhodnutia (čl. 22 ods. 3 Colného kódexu Únie) 
 
 

o Do 120 dní môže colný orgán požiadať o doplňujúce informácie. Fáza vydávania 
sa pozastaví najviac na 30 dní (časová lehota pre obchodníka na poskytnutie 
informácií). Fáza vydávania sa obnoví po doručení všetkých potrebných informácií. 

(Čl. 13 ods. 1 delegovaného aktu.) 

Ak obchodník neposkytne požadované informácie do 30 dní, colný orgán oznámi 

obchodníkovi, že nevydá rozhodnutie ZINZ. 
 

o Všetky konzultácie medzi členskými štátmi sa majú vykonať v lehote stanovenej 

pre fázu vydávania. 

(Čl. 16 ods. 1 a článok 23 ods. 1 písm. b) vykonávacieho aktu.) 
 
 

o Ak nie je možné vykonať laboratórnu analýzu, ktorú colné orgány považujú za 
potrebnú, v rámci lehoty pre fázu vydávania, táto lehota sa môže predĺžiť.  
(Čl. 20 ods. 2 delegovaného aktu.) 
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Podanie žiadosti a proces vydávania v prípadoch, keď je žiadateľ usadený v inom 

členskom štáte  
 

Okrem štandardného procesu sa majú vykonať tieto kroky: 
 

 Do 7 dní odo dňa prijatia žiadosti: 

– oznámenie členskému štátu, v ktorom je žiadateľ usadený 

↓ 
 

 Do 30 dní od podania žiadosti: 

– Odpoveď informovaného členského štátu. Ak nie je doručená žiadna odpoveď, 

spracovanie žiadosti pokračuje. (Čl. 16 ods. 1 vykonávacieho aktu.) 
 
 
 
Proces vydávania v prípadoch, keď Komisia pozastaví vydávanie ZINZ  

 

 Komisia oznámi členským štátom pozastavenie vydávania 

(Čl. 34 ods. 10 písm. a) Colného kódexu Únie a čl. 20 ods. 1 delegovaného aktu.) 

↓ 
 

 Bezodkladne: 

– členský štát podľa potreby oznámi žiadateľom pozastavenie procesu vydávania. 

↓ 

 

 Čo najskôr a najviac do 120 dní + 10 mesiacov predĺženia podľa potreby + 5 mesiacov 

ďalšieho predĺženia podľa potreby: 

– Komisia oznámi členským štátom zrušenie pozastavenia 

(čl. 34 ods. 10 písm. b) Colného kódexu Únie a článok 23 ods. 3 vykonávacieho 

aktu) 

↓ 
 

 Bezodkladne: 

– členský štát obnoví proces vydávania 
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Príloha 3 
Zoznam číselných znakov zrušenia rozhodnutia a ich význam 

 
 
 

ČÍSELNÝ ZNAK 

ZRUŠENIA 

VÝZNAM ČÍSELNÉHO 

ZNAKU 

VYSVETLENIE ČÍSELNÉHO ZNAKU 

55 Vyhlásenie za nulitné Tento číselný znak sa použije v prípade vyhlásenia 

ZINZ za nulitné (napr. na základe článku 34 ods. 

4 Colného kódexu Únie). 

61 Zánik platnosti z dôvodu 

zmien číselných 

znakov nomenklatúry 

Každý číselný znak nomenklatúry má dátum začatia 

a skončenia platnosti. Tieto informácie sú dostupné  

v systéme TARIC. V systéme EZINZ sa pravidelne 

kontrolujú všetky aktívne ZINZ s cieľom overiť, či 

je číselný znak nomenklatúry v ZINZ v daný deň 

ešte stále platný. Ak sa v prípade číselných znakov 

KN, kódov TARIC alebo číselných znakov 

vývozných náhrad zistí, že daný číselný znak už nie 

je platný, stav ZINZ v systéme sa automaticky 

nastaví na hodnotu „neplatná“, pričom sa uvedie 

číselný znak 61 a dotknutému členskému štátu sa 

zašle upozornenie. 
 

Keďže sa v systéme nekontrolujú ostatné doplnkové 

číselné znaky (s výnimkou vývozných náhrad), 

členský štát môže použiť číselný znak 61  

na označenie dôvodu zániku platnosti, ak sa ZINZ 

stala neplatnou z dôvodu zmeny platnosti 

doplnkového číselného znaku. 

62 Zánik platnosti na základe 

opatrenia EÚ 

Tento číselný znak sa použije, ak sa musí zrušiť 

platnosť ZINZ v súlade s nariadením o zatriedení, 

zmenami vo vysvetlivkách KN a HS, stanoviskom  

k zatriedeniu v HS, usmernením k zatriedeniu 

prijatým na úrovni Únie, rozhodnutiami Komisie  

a rozhodnutiami Súdneho dvora EÚ. 

63 Zrušenie platnosti z dôvodu 

vnútroštátneho 

zákonného opatrenia 

Tento číselný znak sa použije, ak ZINZ stratí 

platnosť v dôsledku rozhodnutia vnútroštátneho súdu  

členského štátu. 

64 Zánik platnosti v dôsledku 

nesprávneho zatriedenia 

Tento číselný znak sa použije pri odhalení chyby  

v zatriedení, napr. po vlastnom preskúmaní, 

konzultáciách s ostatnými členskými štátmi atď. 

65 Zánik platnosti z iného 

dôvodu ako z 

dôvodu zatriedenia 

Tento číselný znak sa použije v prípadoch 

chyby/zmeny v spise, ktorá nie je spojená  

so zatriedením (napr. nová adresa držiteľa). 

66 Zrušenie platnosti z dôvodu 

obmedzenej platnosti 

číselného znaku 

nomenklatúry v čase 

vydania 

Tento číselný znak sa používa, keď sa blíži 

ukončenie platnosti číselného znaku nomenklatúry a 

dátum skončenia platnosti je už v čase vydania ZINZ 

známy. 
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Príloha 4 

Tabuľka zhody medzi Colným kódexom Spoločenstva a Colným kódexom Únie a súvisiacim delegovaným a vykonávacím aktom 

Colný kódex 

Spoločenstva 

Nariadenie  

č. 2913/92 

 
Nariadenie č. 450/2008 

Colný kódex Únie 

Nariadenie č. 952/2013 

Vykonávací akt 

Nariadenie č. 2015/2447 

Delegovaný akt; 

Nariadenie č. 2015/2446 

 
článok 6 

 
článok 16 ods. 1 

 
článok 22 ods. 1 prvý a druhý 

pododsek 

 
články 11, 14, 16, 29, 31, 

32, 172, 175, 191, 195, 196, 

 
články 12, 19, 27, 92, 186, 194, 

201 

   229, 260, 261, 262, 319  
  

článok 16 ods. 2 
 

článok 22 ods. 3 prvý a druhý 

pododsek 

 
články 14, 17, 29, 31, 32, 175, 

191, 195, 196, 229, 246, 247, 

 
články 13, 20, 28, 156, 171 

   260, 261, 319  
  

článok 16 ods. 3 
 

článok 22 ods. 2 
 

články 12, 14, 29, 31, 32, 175, 

195, 196, 229, 258, 260, 261, 319 

 
články 5, 11, 26 

  
článok 16 ods. 4 prvý pododsek 

 
článok 22 ods. 6 bod 1 

prvá veta 

 
články 8, 9, 14, 29, 31, 31, 175, 

191, 195, 196, 229, 260, 261, 319 

 
článok 8 

  
článok 16 ods. 4 druhý 

pododsek 

 
článok 22 ods. 6 bod 1 

druhá veta a 

článok 22 ods. 7 

 
články 8, 9, 14, 29, 31, 32, 175, 

191, 195, 196, 229, 260, 261, 319 

 
článok 8 

  
článok 16 ods. 5 písm. a) 

 
článok 22 ods. 6 druhý 

pododsek 

článok 24 písm. g) 

 
články 8, 9, 14, 29, 31, 32, 175, 

191, 195, 196, 229, 319 

 
článok 8 

  
článok 16 ods. 5 písm. b) 

 
článok 24 písm. f) 

  

  
článok 16 ods. 6 

 
článok 23 ods. 3 

  

  
článok 16 ods. 7 

 
článok 29 
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Colný kódex 

Spoločenstva 

Nariadenie 

č. 2913/92 

 
 

Nariadenie č. 450/2008 

Colný kódex Únie 

Nariadenie č. 952/2013 

Vykonávací akt 

Nariadenie č. 2015/2447 

Delegovaný akt; 

Nariadenie č. 2015/2446 

 

článok 7 článok 16 článok 22 ods. 1, 2, 3, 6 a 7  

článok 23 ods. 3, článok 24 

písm. f) a g) a článok 29 

články 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 

29, 31, 32, 172, 175, 191, 

195, 196, 229, 258, 260, 261, 

262, 319 

články 8, 11, 12, 19, 20, 26, 28, 

92, 156, 171, 194, 201 

 

článok 8 článok 18 ods. 1 až 3 článok 27 
 

článok 18 ods. 4 článok 32 

 

článok 9 článok 19 ods. 1 článok 28 ods. 1 písm. a) články 15, 34 

 

článok 19 ods. 2 a 3 článok 28 ods. 2 a 3 články 15, 34 
 

článok 19 ods. 4 článok 24 ods. 4, prvý pododsek 

a prvá veta druhého pododseku 
 

článok 19 ods. 5 článok 31 písm. a) 

článok 10 článok 16 článok 22 ods. 1, 2, 3, 6 a 7 

článok 23 ods. 3, článok 24 

písm. f) a g) a článok 29 

 

články 8, 9, 11, 12, 14, 16, 

17, 29, 31, 32, 172, 175, 

191, 195, 196, 229, 258, 

260, 261, 262, 319 

články 8, 12, 19, 20, 26, 28, 92, 

156, 171, 194, 201

článok 11 článok 8 článok 14 
 

 článok 30  článok 52 
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Colný kódex 

Spoločenstva 

Nariadenie  

č. 2913/92 

 

Nariadenie č. 450/2008 

Colný kódex Únie 

Nariadenie č. 952/2013 

Vykonávací akt 

Nariadenie č. 2015/2447 

Delegovaný akt; 

Nariadenie č. 2015/2446 

 
článok 12 

článok 20 ods. 1 až 4 článok 33   

 článok 20 ods. 5 článok 34 ods. 4   

 článok 20 ods. 6, prvý pododsek článok 34 ods. 5, prvá veta   

 článok 20 ods. 6, druhý 

pododsek 

článok 34 ods. 6   

 článok 20 ods. 7 články 22, 23, 24, 25 a 32 články 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 

21, 31, 32, 175, 191, 195, 196, 

články 8, 11, 12, 19, 20, 26, 28, 

92, 156, 171, 194, 201 

   229, 260, 261, 262, 319  

 článok 20 ods. 8 písm. a) článok 34 ods. 1 až 3   

 článok 20 ods. 8 písm. b) článok 34 ods. 9 a článok 37 

ods. 1 písm. a) 

článok 22  

 článok 20 ods. 8 písm. c) článok 34 ods. 11 a článok 37 

ods. 2 

  

 článok 20 ods. 9 články 35, 36 písm. b) a 37 

ods. 1 písm. c) a d) 

  

 
článok 243 

 
článok 23 

 
článok 44 

  

 


