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COLNÝ KÓDEX ÚNIE A COLNÉ PREDPISY KOMPLEXNE 

Cieľ seminára: oboznámenie účastníkov s komunitárnymi colnými predpismi, s ich praktickým významom a aplikáciou v každodennej 
praxi, ako splniť úspešne colné formality, ako sa vyhnúť incidentom a porušeniam colných predpisov, o vplyvoch na činnosť firiem v rámci 
zahraničného obchodu, o praktických stránkach a dopadoch. Otázky colného zastúpenia a mýtusu okolo prenesenia zodpovednosti na 
colného zástupcu, ak sa nechám zastupovať inou právnickou osobou v colnom konaní a oveľa viac sa dozviete na tomto odbornom seminári.   

Cieľová skupina: pracovníci logistiky, zasielatelia, prepravcovia, koordinátori, dispečeri, disponenti, produktoví manažéri, obchodníci, 
nákupcovia, predajcovia. Vhodný pre pracovníkov, ktorí potrebujú mať prehľad a vedieť sa orientovať v colnej problematike, aby mohli 
efektívne komunikovať s vlastnými zákazníkmi. 

Program seminára:  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie  
• zjednodušenia pre schválené hospodárske subjekty  
• používanie elektronických colných systémov od 1.1.2021  

Delegované nariadenie komisie(EÚ) 2015/2446 a Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2015/2447 k CKÚ 
• obsah a štruktúra oboch predpisov, vysvetlenie podstatných a zásadných prvkov  
• ustanovenia platné pre prechodné obdobie podľa Delegovaného nariadenia a jeho zmien a doplnení  

Colné režimy – vývoz, osobitné režimy, voľný obeh  
• podmienky vykonávania jednotlivých colných režimov, vydanie povolení k osobitným režimom  
• platnosť „existujúcich“ povolení na osobitné režimy, výmena v prechodnom období   

Záruky na zabezpečenie colného dlhu v zmysle Colného kódexu Únie a Colného zákona  
• formy a spôsoby záruky, zníženia záručnej sumy na 50%, 30% a 0% 
• platnosť „existujúcich“ záruk a schválení ručiteľov, ich výmena v prechodnom období 

Colné konanie a colné vyhlásenia  
• druhy colných vyhlásení, spôsoby podania colného vyhlásenia 
• vyplňovanie colných vyhlásení, colné konanie a colné vyhlásenia v prechodnom období 

Zjednodušené postupy v colnom konaní  
• zjednodušené colné vyhlásenie a zápis do evidencie deklaranta 
• zjednodušené postupy v colnom režime tranzit  

Elektronické colné konanie pri dovoze, vývoze, tranzite  
• podmienky pre ECK v Slovenskej republike 
• základný priebeh štandardného a zjednodušeného postupu  

BONUS: všetci účastníci obdržia aktuálne a úplné znenia colných predpisov  

Používame praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci prezentujú vlastné podnety cez diskusiu vedenú 
lektorom, lektor zodpovie dopyty a konzultuje i po skončení vzdelávania bezodplatne. Využite vyše 20 ročné skúsenosti 
z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých. Skúsení lektori z aplikačnej praxe. Pripravíme riešenie pre Vás na 
mieru obsahovo, spôsobom aj termínmi. Máme výhody v individuálnom prístupe, riešení podľa požiadaviek klienta na mieru.  

V cene sú zahrnuté:       študijné materiály, občerstvenie a obed (nie interne/online), osvedčenie o absolvovaní 
Termíny konania:            http://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ alebo INTERNE / ON LINE  
Časový harmonogram:  začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávka 2x15 min. + obed, 6 vyuč. hodín a 45 min. 
Miesto konania:             podľa aktuálnej ponuky na webe alebo INTERNE / ON LINE   
Cena:                               podľa aktuálnej ponuky na webe  
Kontaktná osoba:           Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. – konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant  
Telefón:                           +421 905 172872 
E-mail:  jozef.vasko@cdservices.sk 

ON LINE PRIHLÁŠKA 
Vyplňte a odošlite formulár na úvodnej stránke http://www.cdservices.sk/ 

Vaše otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk 

 


