
 

DOPREDAJ TABAKOVÝCH VÝROBKOV 

Informácia pre obchodníkov o lehotách a povinnostiach v roku 2020, spracovaná Slovenským združením pre 

značkové výrobky v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR ako gestorom Zákona č. 89/2016 Z.z. 

o výrobe označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov. 

Zákaz predaja cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovovanie cigariet nespĺňajúcich požiadavky T&T 

Cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré boli vyrobené pred 20. májom 2019, nespĺňajú 

požiadavky na vysledovateľnosť tabakových výrobkov (T&T) a nebude možné ich predávať po 19. máji 2020. 

Bude však možné ich prechodne skladovať a transportovať, napríklad za účelom odvozu na likvidáciu. 

Obchodníci, ktorí spotrebiteľské balenia cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet vyrobené pred 20. 

májom 2019 a neoznačené jedinečným identifikátorom začínajúcim LEDTC nepredali do 19. mája 2020, sú povinní 

do 15. júna 2020 oznámiť colnému úradu množstvo takých spotrebiteľských balení a zároveň požiadať colný úrad 

o ich zničenie. Colný úrad ich zničí na náklady osoby a vyhotoví o tom úradný záznam. 

Po 19. máji 2020 bude možné naďalej predávať: 

- Skupinové balenia (kartón, master case) vyrobené 20.5.2019 alebo neskôr – tieto majú za jedinečným 

identifikátorom vytlačené „TTT“. 

- Jednotkové balenia (škatuľky) vyrobené 20.5.2019 alebo neskôr – tieto majú na začiatku jedinečného 

identifikátora znaky „LEDTC“. 

Na tabakové výrobky iné než cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet (napríklad cigary, cigarky, 

zahrievaný tabak) sa toto obmedzenie nevzťahuje. 

Zákaz predaja tabakových výrobkov s mentolovou príchuťou 

Končí sa platnosť prechodnej výnimky a od 20.5.2020 nadobudne účinnosť generálny zákaz predaja cigariet 

a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet s príchuťou mentolu, tak ako ho definuje európska Smernica 

2014/40/EÚ v čl. 7. Od tohto dátumu nebude možné takéto výrobky uvádzať na trh, teda predávať 

v maloobchode. Bude ich však možné prechodne skladovať a transportovať, napríklad za účelom odvozu na 

likvidáciu.  

Ak boli tabakové výrobky s mentolovou príchuťou vyrobené po 19. máji 2019 (a teda už sú v systéme T&T), 

netreba ich oznamovať a odovzdávať colnému úradu na zničenie. 

Zákaz sa nevzťahuje na iné kategórie tabakových výrobkov (napríklad cigarky alebo zahrievaný tabak). 

Sankcie 

Úrad verejného zdravotníctva ako gestor Zákona č. 89/2016 Z.z., zodpovedný zároveň za implementáciu 

Smernice 2014/40/EÚ, upozorňuje, že na dodržiavanie spomínaných obmedzení budú od prvého dňa platnosti 

týchto pravidiel, t.j. od 20.5.2020 dohliadať zodpovedné kontrolné orgány. 

Za porušenie povinností súvisiacich s vysledovateľnosťou tabakových výrobkov (T&T) hrozí od colného úradu 

pokuta do 10.000 eur. 

Za porušenie povinností súvisiacich s predajom mentolových cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie 

cigariet hrozí od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy pokuta od 100 do 10.000 eur. 

 

Ďakujeme za spoluprácu pri uvádzaní novej regulácie do praxe. 

 

Úrad verejného zdravotníctva SR          Slovenské združenie pre značkové výrobky 
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