
Celková  záruka a oslobodenie od zabezpečenia v režime tranzit

(1) Použitie  celkovej  záruky  alebo  oslobodenia  od  povinnosti  zabezpečenia  je  ustanovené  ako 
zjednodušený  postup  v zmysle  článku  372  ods.  1  písm.  a)  vykonávacieho  nariadenia  Komisie 
(Nariadenie č. 2454/93) ako aj článku 48 ods.1 písm. a) prílohy I Dohovoru. 

(2) Pre  udelenie  povolenia  musí  žiadateľ  spĺňať  všeobecné  podmienky  uvedené  v článku  373 
vykonávacieho nariadenia (článok 49 prílohy I Dohovoru).

(3) Celkovou zárukou je zabezpečená dovozná alebo vývozná platba v režime tranzit  pre jedného hlavného 
zodpovedného na niekoľko tranzitných operácií v rámci referenčnej sumy. Pri uplatňovaní tohto odseku 
sa  výpočet  vykoná  zo  sumy  dovoznej  alebo  vývoznej  platby,  ktorá  by  mohla  vzniknúť  pri  každej 
tranzitnej  operácii.  Ak potrebné údaje nie sú k dispozícii,  suma sa odhadne na 7 000 EUR, okrem 
prípadov, ak by iné informácie známe príslušným úradom viedli k odlišnej sume.

(4) Referenčná suma zodpovedá sume dovoznej alebo vývoznej platby, ktorá môže vzniknúť na tovar, ktorý 
hlavný zodpovedný prepravuje v režime tranzit počas doby minimálne jedného týždňa. 

(5) Celková záruka v režime tranzit sa môže prijať len vo forme  ručenia.

(6) Ak  chce  hlavný  zodpovedný  zabezpečiť  dovoznú  alebo  vývoznú  platbu  v režime  tranzit  celkovou 
zárukou, prípadne požiadať o oslobodenie od povinnosti zabezpečenia, musí podať písomnú žiadosť 
miestne príslušnému colnému úradu sídlu žiadateľa o udelenie zjednodušeného postupu podľa článku 
372 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia (článok 48 ods. 1 písm. a) prílohy I Dohovoru). Žiadosť 
musí mať písomnú formu a musí obsahovať dátum  a podpis.

(7) Hlavný zodpovedný musí k žiadosti priložiť

• výpis z obchodného alebo iného registra, alebo overenú fotokópiu týchto dokladov,
• údaje o predpokladanom ručiteľovi (názov, presná adresa, DIČ a pod.),
• informácie  o  prepravovanom  tovare  a  jeho  hodnote  v minulosti  (účtovné  alebo  obchodné  doklady, 

na základe ktorých je možné určiť druh a hodnotu prepravovaného tovaru a počet vykonaných  prepráv 
v dovoze a vývoze v predchádzajúcom roku); ak tieto doklady hlavný zodpovedný ku žiadosti nepriloží, 
úrad prijímania záruk si ich vyžiada; ak hlavný zodpovedný nie je schopný predložiť tieto doklady, úrad 
prijímania  ho  vyzve  o  predloženie  prehlásenia  o  prepravovanom  tovare  v predchádzajúcom  roku; 
v prehlásení uvedie druh tovaru, jeho hodnotu, jeho sadzobné zatriedenie, množstvo; úrad prijímania 
záruk v rámci svojich možností preverí uvedené údaje,

• informácie o priemernej dobe dodania tovaru (či je splnená podmienka dodania tovaru úradu určenia do 
jedného týždňa dôležitá pre výpočet referenčnej sumy); v prípade, ak táto podmienka nie je splnená, 
úrad prijímania záruk môže určiť dobu dlhšiu ako jeden týždeň pre výpočet referenčnej sumy; obdobne 
postupuje aj pri priemernej dobe dodania kratšej ako jeden týždeň, 

• informácie o pláne prepravy tovaru a jeho hodnote v budúcnosti,
•  informáciu,  či  plánuje  prepravovať  aj  rizikový  tovar,  ktorého  zoznam  je  uvedený  v prílohe  č.  44c 

vykonávacieho nariadenia (dodatok I prílohy I Dohovoru); v prípade, ak žiadateľ plánuje prepravovať    aj 
rizikový tovar, musí predložiť dôkazy na splnenie podmienok uvedených v odseku 159 tohto nariadenia, 

• informáciu o pláne prepravy tovaru podliehajúceho spotrebným daniam,

(8) V prípade, ak hlavný zodpovedný žiada o zníženie referenčnej sumy podľa odsekov 12 tohto nariadenia, 
prípadne  oslobodenie  od  zabezpečenia  dovoznej  alebo  vývoznej  platby  podľa  odseku  13  tohto 
nariadenia, priloží dôkazy preukazujúce oprávnenosť jeho žiadosti. 

(9) Colný úrad si údaje predkladané hlavným zodpovedným môže overiť aj v centrálnej štatistike. V prípade 
predloženia dôkazov na oslobodenie od povinnosti zabezpečenia dovoznej alebo vývoznej platby, overí 
splnenie kritérií uvedených v odseku 13 tohto nariadenia, postúpi celú žiadosť s kompletnými overenými 
prílohami,  ktoré dokladujú  splnenie  kritérií,  ako aj  svojim stanoviskom k predloženej  žiadosti  odboru 



colného dohľadu CR SR. V prípade, ak hlavný zodpovedný nespĺňa dané kritériá, žiadosť vráti a vyzve 
hlavného zodpovedného, aby predložil žiadosť o povolenie použitia celkovej záruky. 

(10)Pri  určovaní  výšky  referenčnej  sumy  úrad  prijímania  záruk  postupuje  v súlade  s článkom  379 
vykonávacieho nariadenia takto

• na základe dokladov uvedených v odseku 7 tohto nariadenia vypočíta výšku možnej vzniknutej dovoznej 
alebo vývoznej platby za predchádzajúci rok, pričom na výpočet cla a iných poplatkov použije najvyššiu 
sadzbu prepravovaných  tovarov  (zmluvná sadzba  bez  preferencií),  na  výpočet  daní  vyberaných  pri 
dovoze použije príslušné sadzby; na účely tohto výpočtu sa tovar Spoločenstva, ktorý sa prepravil, alebo 
sa má prepraviť v súlade s  Dohovorom, považuje za tovar, ktorý nemá štatút tovaru Spoločenstva, 

• výška dovoznej alebo vývoznej platby sa vydelí číslom 52 (počet týždňov); výsledná suma je určená 
výškou celkovej záruky, ktorá zodpovedá referenčnej  sume; v prípade, ak žiadateľ vo svojej  žiadosti 
nedeklaruje ukončenie tranzitného režimu v priemere do jedného týždňa, úrad prijímania záruk môže 
obdobie pre výpočet výšky referenčnej sumy primerane predĺžiť, 

• referenčná suma je sledovaná automatizovaným záručným systémom; v prípade jej vyčerpania nie je 
možné prepustiť tovar na príslušnú celkovú záruku, príp. oslobodenie od zabezpečenia; ak však hlavný 
zodpovedný prehlási,  že bude ukončovať  svoje tranzitné operácie v lehote kratšej  ako jeden týždeň 
a referenčná suma by nebola čerpaná v plnej výške, môže byť na žiadosť  hlavného zodpovedného 
stanovená primerane,  

• ak  výpočet  nie  je  možné  uskutočniť  podľa  údajov  predložených  hlavným  zodpovedným,  výška 
referenčnej sumy sa vo výnimočných prípadoch určí odhadom, avšak na minimálnu výšku 7000 EUR 
prepočítanú podľa platného kurzu pre dané obdobie  zverejneného vo Vestníku CR SR.

• Úrad prijímania záruk môže požiadať hlavného zodpovedného o predbežnú kalkuláciu výšky referenčnej 
sumy. V tomto prípade úrad prijímania záruk tento výpočet prijme a skontroluje podľa vyššie uvedených 
bodov. 

(11)Osobám, ktoré spĺňajú normy spoľahlivosti uvedené v odseku 12 písm. a) a b) tohto nariadenia, môže 
úrad prijímania záruk povoliť poskytnutie celkovej záruky so zníženou sumou.

(12) Suma celkovej záruky sa môže znížiť na

• 50% referenčnej sumy, ak finančná situácia hlavného zodpovedného je dostatočná a má preukázateľne 
dostatočné skúsenosti s vykonávaním režimu tranzit,

• 30% referenčnej sumy, ak finančná situácia hlavného zodpovedného je dostatočná a má preukázateľne 
dostatočné skúsenosti s vykonávaním režimu tranzit a veľmi úzko spolupracuje s colnými orgánmi.

• Colný úrad pri uplatňovaní tohto odseku postupuje podľa prílohy  tohto nariadenia.

(13)Oslobodenie  od  povinnosti  zabezpečenia  sa  môže  povoliť,  ak  hlavný  zodpovedný  zodpovedá 
požiadavkám uvedeným v odseku 12 písm. b) tohto nariadenia, má prepravy pod kontrolou a je finančne 
spôsobilý  plniť  si  svoje  záväzky.  Oslobodenie  od  povinnosti  zabezpečenia  nie  je  možné  udeliť  na 
prepravu rizikového tovaru. Colný úrad pri uplatňovaní tohto ustanovenia postupuje podľa prílohy  tohto 
nariadenia.

(14) Ak sa má povoliť použitie celkovej záruky aj na rizikový tovar, musí hlavný zodpovedný preukázať, že 
spĺňa nielen podmienky článku 373 vykonávacieho nariadenia (článok 49 prílohy I Dohovoru), ale tiež, 
že jeho finančná situácia je dostatočná,  že má preukázateľne dostatočné skúsenosti  s vykonávaním 
režimu tranzit a buď úzko spolupracuje s colnými orgánmi alebo má prepravy pod kontrolou.

(15) Na takýto tovar sa suma celkovej záruky môže znížiť na

• 50% referenčnej  sumy,  ak  hlavný  zodpovedný  preukázateľne  úzko  spolupracuje  s colnými  orgánmi 
a prepravy má pod kontrolou,

• 30% referenčnej sumy, ak hlavný zodpovedný preukázateľne úzko spolupracuje s colnými orgánmi, má 
prepravy pod kontrolou a je dostatočne finančne spôsobilý plniť si svoje záväzky.



(16) Colný úrad pri uplatňovaní tohto odseku postupuje podľa prílohy  tohto nariadenia.

(17)Ak o zabezpečenie dovoznej alebo vývoznej platby celkovou zárukou požiada hlavný zodpovedný, ktorý 
v predchádzajúcom období neprepravoval  tovar v režime tranzit,  úrad prijímania záruk ho vyzve, aby 
prehlásil, aký druh tovaru chce prepravovať, aká bude hodnota tovaru a predpokladaný počet prepráv. 
Na základe týchto údajov colný úrad určí  predbežnú výšku celkovej  záruky spôsobom uvedeným v 
odseku 10 tohto nariadenia.

(18)Ak úrad prijímania záruk určil  výšku celkovej  záruky, ktorá tvorí 30%, 50% alebo 100% referenčnej 
sumy, oznámi  ju hlavnému zodpovednému a písomne ho vyzve, aby predložil  on alebo jeho ručiteľ 
záručné vyhlásenie na požadovanú výšku v predpísanej forme uvedenej v prílohe č. 48 vykonávacieho 
nariadenia (dodatok B4 prílohy III Dohovoru). Ďalej je potrebné vo výzve uviesť, či sa bude na danú 
celkovú záruku prepravovať  aj  rizikový tovar.  V takomto prípade zašle výzvu aj  osobe,  ktorú hlavný 
zodpovedný označil ako ručiteľa.

(19) Po predložení záručného vyhlásenia úradu prijímania záruk, poverený colník skontroluje, či

• záručné vyhlásenie je predložené v predpísanej forme,
• záväzok ručiteľa zodpovedá výške zabezpečenia určenej úradom prijímania záruk,
• záručné vyhlásenie je podpísané oprávnenou osobou.

(20) Ak je záručné vyhlásenie predložené v predpísanej forme a sú splnené všetky podmienky, poverený 
colník záručné vyhlásenie prijme.

(21)Prijatie záručného vyhlásenia potvrdí poverený colník svojim podpisom, odtlačkom okrúhlej pečiatky so 
štátnym znakom,  vyznačí  deň  a  miesto  prijatia  záručného  vyhlásenia  a  evidenčné  číslo.  Po  prijatí 
vyhotoví „Rozhodnutie hlavnému zodpovednému“ o udelení zjednodušeného postupu použitia celkovej 
záruky v zmysle článku 372 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia (článok 48 ods.1 písm. a) prílohy 
I Dohovoru)  (ďalej  len  „rozhodnutie“).  Toto  rozhodnutie,  ktorým zároveň  schvaľuje  ručiteľa,  zašle  aj 
ručiteľovi, ktorý vyhotovil záručné vyhlásenie. Rozhodnutie sa vydáva, alebo žiadosť zamieta najneskôr 
do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti (článok 375 ods. 2 vykonávacieho nariadenia).

(22) Rozhodnutie musí obsahovať
• evidenčné číslo prijatej záruky,
• označenie  hlavného  zodpovedného,  jeho  TIN  a skrátený  názov,  ktoré  bude  uvádzať 

v tranzitnom vyhlásení, 
• označenie  ručiteľa,  jeho  GIN  a skrátený  názov,  ktoré  budú  používané  v elektronickej 

komunikácií s úradom prijímania záruk, 
• referenčnú sumu celkovej záruky,
• zníženie sumy celkovej záruky,
• záručnú sumu, na ktorú bolo predložené záručné vyhlásenie,
• informáciu, či sa môže na príslušnú celkovú záruku prepravovať aj rizikový tovar,
• obmedzenia záruky napr. úrad odoslania, vylúčené zmluvné strany, vylúčené tovary a pod. 
• upresnenie  a opis  povinnosti  hlavného  zodpovedného  pre režim tranzit  v zmysle  článku 96 

Colného kódexu (článok  4 prílohy I Dohovoru),
• povinnosti vyplývajúce z článku 379 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (článok 56 ods. 4 prílohy 

I Dohovoru),
• povinnosť informovať o strate, krádeži, či falšovaní TC 31,
• povinnosti pri vypovedaní a zrušení záruky (článok 384 vykonávacieho nariadenia, článok 61 

prílohy I Dohovoru),
• očakávanú spoluprácu s príslušnými úradmi,
• deklarovanú kontrolu nad prepravami,
• všetky náležitosti rozhodnutia ustanovené príslušnými predpismi.



(23)TC 31  (TC 33)  colník  vyhotoví  pomocou  APV GMS,  vlastnoručne  ho  podpíše  a  potvrdí  odtlačkom 
okrúhlej  pečiatky so štátnym znakom. V TC 31 (TC 33)  nie je  prípustné  vykonávať  žiadne opravy a 
preto, ak pri  tlači potvrdenia vznikne chyba, musí chybne vyplnené potvrdenie znehodnotiť  a vytlačiť 
nové.  Skontroluje  údaje  v TC  31  (TC  33)  najmä  číslo  GRN  uvedené  v odseku  2,  príp.  uvedenie 
poznámky v odseku 8 TC 31 (odsek 7 TC 33).

(24) V odseku 2 TC 31 (TC 33) je  uvedené GRN pridelené APV GMS.

(25) Ak celková záruka nebola prijatá na rizikový tovar,  TC 31 musí obsahovať v odseku č. 8  poznámku 
„OBMEDZENÁ PLATNOSŤ“. 

(26) Hlavný zodpovedný na vlastnú zodpovednosť uvedie na zadnej strane TC 31 (TC 33) osoby, ktoré sú 
splnomocnené v jeho mene podpisovať  tranzitné vyhlásenia  T1 alebo T2.  Údaje o splnomocnených 
osobách musia obsahovať meno a podpisový vzor. Každý údaj o splnomocnenej osobe musí hlavný 
zodpovedný potvrdiť svojim podpisom. Je však vecou hlavného zodpovedného, či nevyplnené odseky 
na zadnej strane prečiarkne alebo nechá nevyplnené.

(27)TC 31 (TC 33) sa vydáva s platnosťou maximálne na dva roky, pričom colný úrad, ktorý ho vydal, môže 
jeho platnosť jedenkrát predĺžiť, a to maximálne o dva roky.

(28)Úrad prijímania záruk minimálne dvakrát ročne preverí,  či  sú plnené všetky podmienky,  na základe 
ktorých bol  zjednodušený  postup celkovej  záruky udelený,  a na základe ktorých bola znížená suma 
celkovej záruky. Pri preverovaní splnenia podmienky podávania tranzitného vyhlásenia v elektronickej 
forme vychádza z centrálnej evidencie subjektov schválených na tento účel ako aj z centrálnej evidencie 
tranzitných  operácií  podávaných  hlavným  zodpovedným.  V prípade  negatívneho  preverenia  plnenia 
podmienok na  sumy celkovej záruky vykoná príslušné opatrenia.  

(29) Ak ručiteľ  vypovie záručnú zmluvu,  hlavný zodpovedný  je  povinný ihneď vrátiť  všetky platné TC 31 
colnému úradu, ktorý ich uloží  ako prílohu svojej  evidencie.  Po doručení výpovede colný úrad vydá 
rozhodnutie o zrušení povolenia v zmysle článku 377 vykonávacieho nariadenia (článok 54 Dohovoru). 
Zrušenie rozhodnutia zaznamená do APV GMS ešte pred nadobudnutím účinnosti  s lehotou účinnosti 
uvedenou v rozhodnutí. 

(30) Úrad prijímania záruk vydá rozhodnutie o zrušení (zmene) povolenia zjednodušeného postupu udelenia 
celkovej  záruky (oslobodenia  od povinnosti  zabezpečenia),  ak jedna alebo viac podmienok  platných 
v čase udelenia povolenia už nie sú plnené alebo platné (napr. nedostatočne zabezpečená dovozná 
alebo  vývozná  platba,  na  výzvu  colných  orgánov  nezvýšil  záruku,  dopustil  sa  závažného  alebo 
opakovaného  porušenia  colných  predpisov  a pod.).  Colný  úrad  vyzve  hlavného  zodpovedného,  aby 
platné  TC 31  (TC 33)  odovzdal  v lehote  určenej  v rozhodnutí.  Rozhodnutie  musí  obsahovať 
odôvodnenie a  vyznačenie nadobudnutia  vykonateľnosti  v zmysle článku 377 ods. 2 vykonávacieho 
nariadenia.  Za  deň  účinnosti  sa  považuje  dátum oznámenia  držiteľovi  povolenia.  Ak  si  to  však  vo 
výnimočných prípadoch vyžadujú oprávnené záujmy držiteľa povolenia, môže colný úrad určiť neskorší 
dátum vykonateľnosti rozhodnutia. Tento dátum musí uviesť v rozhodnutí. Rozhodnutie, ako aj všetky 
prílohy úrad prijímania záruk archivuje po dobu minimálne troch rokov od konca roku, v ktorom bolo 
rozhodnutie  o zrušení alebo zmene vydané.

(31) Zoznam neodovzdaných, falošných, ukradnutých alebo stratených TC 31 (TC 33), vydaných v členských 
štátoch Spoločenstva a ostatných krajinách Dohovoru, ktoré nepracujú v automatizovanom záručnom 
systéme sa bude publikovať a aktualizovať vo Vestníku CR SR.

(32)Potvrdenia  o  celkovej  záruke  TC 31  a  Potvrdenia  o  oslobodení  od  zabezpečenia  TC 33  tlačí 
a distribuuje výrobca na základe súhlasu odboru colného dohľadu CR SR.

(33)Povolenie  na  zjednodušený  postup  „použitie  celkovej  záruky  alebo  oslobodenie  od  povinnosti 
zabezpečenia“ je v zmysle článku 372 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (článok 48 ods. 2 prílohy 1 



Dohovoru) platné vo všetkých zmluvných stranách Dohovoru okrem tých, ktoré budú v odseku 7 TC 31 
(v odseku 6 TC 33) vyčiarknuté a v APV GMS uvedené ako „neplatí pre“.

PRÍLOHA
KRITÉRIÁ NA ZNÍŽENIE  SUMY CELKOVEJ ZÁRUKY

Kritériá Poznámky
1.) Dostatočná finančná 
situácia

Hlavný zodpovedný príslušným úradom preukáže svoju dostatočnú finančnú situáciu, ak 
im predloží dôkazy, z ktorých vyplýva, že má dostatočné prostriedky na vyrovnanie dlhu 
(napr. aktuálny výpis z účtu), ktorý môže na príslušný tovar vzniknúť. 
Úrad prijímania záruk si preverí  stav plnenia pohľadávok v minulosti  (či  boli  uhrádzané 
v lehote splatnosti) ako aj aktuálny stav plnenia pohľadávok.
Úrad prijímania záruk si  za týmto účelom preverí  v rámci svojich možností  či  nie  sú u 
žiadateľa  na niektorom colnom úrade evidované colné  a daňové nedoplatky.  Na účely 
preukázania  daňových nedoplatkov  sa  zaoberá  len daňovými  nedoplatkami  súvisiacimi 
s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru, ktoré sú evidované colnými orgánmi.

2.) Závažné alebo 
opakované porušenie 
colných a daňových 
predpisov

- za závažné porušenie  predpisov je možné napr. považovať prípady, kedy bol žiadateľ 
uznaný zo spáchania colného deliktu a bola mu uložená pokuta vyššia ako 100 000,- 
Sk,

- za opakované porušenie predpisov je možné napr. považovať porušenie 3 a viac krát 
za obdobie 3 rokov pred podaním žiadosti.

Úrad prijímania záruk si tieto skutočnosti preverí v centrálnej evidencii     CKÚ v spolupráci 
s oddelením CKÚ  príslušného colného úradu. 
Je potrebné skúmať mieru zavinenia zo strany hlavného zodpovedného u týchto prípadov. 
V prípade, ak bol colný delikt zavinený iným účastníkom režimu (príjemca, dopravca sa 
stal  dlžníkom)  a hlavný  zodpovedný  nemohol  ovplyvniť  ich konanie  a pokuta  mu bola 
udelená len z titulu zodpovednosti, môže úrad prijímania záruk pri posudzovaní závažnosti 
nebrať do úvahy takýto  colný delikt. 
Aj u opakovaných porušení je  potrebné   skúmať mieru zavinenia zo strany žiadateľa, 
možnosť  ovplyvnenia  takéhoto  porušenia,  percento  prípadov  nedodania  tovaru,  ako  aj 
zohľadniť vykonané opatrenia zo strany žiadateľa na zamedzenie takéhoto porušovania.

3.) Dostatočné 
skúsenosti

Dôkaz  o  dostatočných  skúsenostiach  sa  preukáže  riadnym  vykonávaním  tranzitu 
Spoločenstva/spoločného  tranzitného  režimu  vo  funkcii  hlavného  zodpovedného  počas 
jednej z nasledujúcich dôb pred podaním žiadosti   o zníženie:
- jeden rok na použitie ustanovení odseku 12 písm. a) a odseku 14
- dva roky na použitie ustanovení odseku 12 písm. b) a odseku 15 písm. a),
- tri roky na použitie ustanovení odseku 13 a odseku 15 písm. b).
Tieto doby sa znížia o jeden rok účastníkom, ktorí pri vyhotovovaní tranzitného vyhlásenia 
používajú  systém  elektronického  spracovania  údajov.  Za  systém  elektronickej  výmeny 
údajov je možné považovať len schopnosť podávania elektronického colného vyhlásenia 
do systému NCTS.

4.) Vysoká úroveň 
spolupráce 
s príslušnými úradmi

Hlavný zodpovedný dosahuje vysokú úroveň spolupráce s príslušnými úradmi, ak na účel 
riadneho priebehu ním vykonávaných tranzitných režimov prijme osobitné opatrenia, ktoré 
poskytujú týmto úradom lepšiu možnosť kontroly a ochrany príslušných záujmov.
Pod podmienkou uspokojenia príslušných úradov, takéto opatrenia sa môžu týkať okrem 
iného:
- špeciálnych  metód  vyhotovovania  tranzitného vyhlásenia  (predovšetkým podávania 

elektronického tranzitného vyhlásenia pre NCTS na úrade odoslania). Táto podmienka 
musí  byť  splnená  v prípade,  ak  hlavný  zodpovedný  žiada  zníženie  sumy  celkovej 
zárukyv prípade,  ak výška referenčnej  sumy presahuje 7 000 EUR.

Ďalej sa splnenie podmienky preukazuje tým , že     
- hlavný  zodpovedný  uvádza  viac  doplňujúcich  údajov,  ktoré  nie  sú  povinné  (napr. 



odsek 33 TV, uvádzanie hodnoty tovaru do odseku 31 TV, predpokladanej hodnoty 
colného dlhu   apod.), alebo

prepúšťa tovar do režimu tranzitu predkladá jeho vyhlásenia na jedinom colnom úrade. Ak 
sa hlavný zodpovedný zaviazal podávať všetky svoje tranzitné vyhlásenia iba na jednom, 
príp.  niekoľkých   úradoch  odoslania,  musí  sa  názov  tohto  (týchto)   úradu (ov)  uviesť 
paličkovým písmom do odseku 8 TC-31, prípadne do odseku 7 TC-33,
- komunikuje elektronicky s úradom prijímania záruk.

5.) Mať prepravy pod 
kontrolou

Hlavný zodpovedný presvedčí, že má prepravy pod kontrolou, ak okrem iného:
a) vykonáva prepravu sám a dodržiava vysoký bezpečnostný štandard, alebo
b) používa služby dopravcov, s ktorými má dlhodobé zmluvné vzťahy a ktorí poskytujú 

vysoký bezpečnostný štandard, alebo
c) používa služby sprostredkovateľa, zmluvne zviazaného s dopravcom, ktorý poskytuje 

služby s vysokými bezpečnostnými štandardmi.
Na účely posudzovania vysokého bezpečnostného štandardu prepravy tovaru je možné 
považovať napr. vlastníctvo certifikátu ISO 9000 alebo ISO 9001. V prípade, ak žiadateľ 
(resp. zmluvný dopravca) nie je držiteľom takéhoto certifikátu je potrebné požadovať iné 
dôkazy na preukázanie vysokého bezpečnostného štandardu.

6.) Dostatočná finančná 
spôsobilosť na plnenie 
záväzkov

Hlavný zodpovedný  príslušným úradom preukáže,  že je  dostatočne finančne spôsobilý 
splniť  si  svoje  záväzky,  ak  im  predloží  dôkazy,  z ktorých  vyplýva,  že  má  dostatočné 
prostriedky na vyrovnanie dlhu, ktorý môže na príslušný tovar vzniknúť.

Pri posudzovaní spôsobilosti sa berie v konkrétnych prípadoch do úvahy 
(s prihliadnutím k výške prípadnej pohľadávky) napr. výpisy stavu účtu, účtovnú 
uzávierku, resp. súvahu, daňové priznanie, výkaz ziskov a strát, audit, skutočnosti 
všeobecne známe alebo známe  colnému úradu z jeho úradnej činnosti a pod. 

 Úrad prijímania záruk si za týmto účelom preverí v rámci svojich možností  či  nie sú u 
žiadateľa na niektorom colnom úrade evidované colné a daňové nedoplatky.
Každý ďalší predložený doklad hlavného zodpovedného, ktorý svedčí  o jeho dostatočnej 
finančnej spôsobilosti je prínosom, nie je však podmienkou. Dôležitosť týchto dokladov sa 
zvyšuje  so  znižovaním  záručnej  sumy  na  30%,  prípadne  oslobodenie  od  povinnosti 
zabezpečenia.


