
Usmernenie k predchádzaniu problémov pri oznamovaní zásielok cez systém TRACES-NT 

 

Od spustenia povinného ohlasovania prichádzajúcich zásielok z tretích krajín na územie EÚ 

cez systém TRACES-NT sme zaregistrovali niekoľko problémov, na ktoré si Vás touto cestou 

dovoľujeme upozorniť: 

 
1. Duplikácia existujúcich prevádzkovateľov, ktorí už boli do systému TRACES-NT 

zaregistrovaní: 

 

- pri registrácii do systému TRACES-NT sa uplatňuje pravidlo "jeden prevádzkovateľ - jedna 

registrácia" 

- nakoľko sa väčšina prevádzkovateľov neregistruje samostatne, ale prostredníctvom druhých 

strán, je nevyhnutné pri vytváraní „nového“ prevádzkovateľa v systéme TRACES-NT si najprv 

overiť, či už nie je pre nejakú činnosť zaregistrovaný (napr. už má schválenú činnosť ako 

zodpovedný za náklad, či ekologický dovozca, alebo iné)  

 

- názov prevádzkovateľa musí byť v súlade s údajmi v obchodnom, alebo živnostenskom 

registri a to aj s diakritikou a príslušnými medzerami v názve (platí pre prevádzkovateľov v SR) 

 
 

 

- adresa prevádzkovateľa musí byť vyplnená korektne aj s názvom ulice a zároveň je 

bezpodmienečne nutné pridať aj jeden z identifikačných údajov (minimálne IČO) 

 

  



- nasledovné vyplnenie je neakceptovateľné: 

 

  



- v prípade, že sa nejedná o sídlo firmy, t.j. adresa bude iná ako je sídlo uvedené  

v obchodnom/živnostenskom registri, treba uviesť za oficiálnym názvom prevádzkovateľa 

informáciu, že sa jedná o jeho prevádzku, resp. centrálny sklad, sklad - opäť nezabúdajte  

na kompletne vyplnené údaje + doplňte IČO, ktoré patrí k sídlu prevádzkovateľa 

 

- iba takto vyplnené informácie vieme ako kompetentná autorita skontrolovať a následne 

prevádzkovateľa schváliť 

- pri prevádzkovateľoch z iného ČŠ vypĺňajte informácie kompletne v súlade s informáciami 

na faktúrach, úradných certifikátoch, atď., aby ich kompetentné autority v iných členských 

štátoch vedeli overiť a potvrdiť. 

 



2. Absencia nahratých nákladných listov, faktúr, resp. fytocertifikátov  

v TRACES-NT: 

 

- všetky údaje v jednotnom zdravotnom vstupnom dokumente (CHED) označené hviezdičkou 

musia byť vyplnené. 

- mnohí prevádzkovatelia zodpovední za zásielku si svoju povinnosť plnia a okrem vyplnenia 

informácie o sprievodných dokumentoch, ich aj nahrajú do TRACES-NT 

 

 

  



- avšak väčšina prevádzkovateľov zodpovedných za zásielku túto povinnosť plní iba formálne, 

t.j. vypíše informáciu o sprievodných dokumentoch, avšak nenahrá ich do TRACES-NT 

 

- týmto spôsobom je znemožňované inšpektorovi hraničnej kontrolnej stanice (HKS) pripraviť 

sa na kontrolu a zároveň, v prípade, že zásielka putuje do niektorých zo skladov, alebo 

prevádzok prevádzkovateľa, je znemožnené overiť a potvrdiť prevádzkovateľa kompetentnou 

autoritou. Prevádzkovateľov totiž neoveruje a neschvaľuje inšpektor HKS, ale centrálna 

autorita, t.j. ÚKSÚP Bratislava. 

- na nahrávanie dokumentov do TRACES-NT je potrebné si zvyknúť, nakoľko akonáhle príde 

k prechodu na elektronické potvrdzovanie CHED, tzv. elektronickým podpisom, budú musieť 

byť relevantné dokumenty bezpodmienečne nahraté v TRACES-NT ešte pred príchodom 

zásielky na HKS. 

 

3. Nedodržiavanie legislatívnych požiadaviek na oznamovanie zásielok 

prichádzajúcich na HKS 

 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1013 zo 16. apríla 2019 o oznámeniach vopred, 

pokiaľ ide o zásielky určitých kategórií zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie 

(http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1013/oj) stanovuje časové lehoty na nahlasovanie 

príchodu zásielok prostredníctvom systému TRACES-NT príslušnej HKS a to nasledovne: 

1. Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku, ktorá patrí do kategórií zvierat a tovaru 

uvedenej v článku 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625, príslušnému orgánu hraničnej 

kontrolnej stanice vopred oznámi prvý príchod do Únie, najmenej jeden pracovný deň 

pred očakávaným príchodom zásielky. 

2. Odchylne od odseku 1, ak logistické obmedzenia bránia súladu s lehotou stanovenou 

v uvedenom odseku, príslušné orgány hraničných kontrolných staníc môžu uplatniť 

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1013/oj


lehotu na oznámenie vopred, ktorá predstavuje najmenej štyri hodiny pred 

očakávaným príchodom zásielky. 

- na základe skúseností z ostatných troch mesiacov môžeme skonštatovať, že prevažná väčšina 

prevádzkovateľov zodpovedných za zásielku absolútne nerešpektuje legislatívou stanovené 

požiadavky na oznamovanie zásielok a zásielky sú do TRACES-NT nahrávané pár hodín 

pred príchodom na kontrolu inšpektorom HKS a v niektorých prípadoch dokonca iba pár minút 

vopred. 

- dovoľujeme si Vás informovať, že každé nariadenie má priamu účinnosť v každom 

členskom štáte EÚ a je tak platné pre všetkých rovnako, t.j. uvedené vykonávacie nariadenie 

platí rovnako v každom členskom štáte a musia ho dodržiavať všetci prevádzkovatelia 

zodpovední za zásielku 

- v prípade, že nebudete dodržiavať legislatívne požiadavky oznamovania zásielok, inšpektor 

nie je povinný podrobiť zásielky inšpekcii v čase ich príchodu na HKS. 

 


