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Účel dokumentu

Tento dokument má poskytnúť všeobecný prehľad o týchto témach:

Nové požiadavky vysledovateľnosti (T&T) a časový harmonogram

Nové povinnosti výrobcov a hospodárskych subjektov

Riešenie pripravované zúčastnenými výrobcami
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Vezmite, prosím, na vedomie, že tento dokument má iba charakter usmernenia a nepredstavuje právne poradenstvo – je zodpovednosťou každého 

hospodárskeho subjektu si predpisy týkajúce sa systému vysledovateľnosti naštudovať a riadiť sa nimi



Čo je vysledovateľnosť?



Čo je vysledovateľnosť?

Článok 15 ods. 5 TPD* vyžaduje, aby všetky hospodárske subjekty, od

výrobcu až po posledný hospodársky subjekt, ktorý predchádza

prvej maloobchodnej predajni, zaznamenávali vstup všetkých

spotrebiteľských balení do svojej držby, ako aj všetky pohyby

medzitým a konečný výstup spotrebiteľských balení zo svojej držby.

Úprava Požiadavky Trhy Časová os

• Agregácia

skupinových balení 

a spotrebiteľských 

balení (všetky 

hospodárske 

subjekty)

• Skenovanie pri 

vstupe & výstupe až 

po posledný 

hospodársky 

subjekt, ktorý 

predchádza prvej 

maloobchodnej 

predajni

• Všetkých 28 trhov v EÚ

• Príslušné zámorské oblasti

• EU Duty Free – bezcolný 

priestor EÚ

• Máj 2019 pre 

cigarety a tabak na 

vlastnoručné 

zhotovenie cigariet 

• Máj 2024 pre ostatné 

tabakové výrobky• Vykonávacie nariadenie Komisie 

(EÚ) č. 2018/574 z 15. decembra 

2017

• Delegované nariadenie Komisie 

(EÚ) 2018/573 z 15. decembra 

2017

*TPD – smernica o tabakových výrobkoch 2014/40/EÚ 



Legislatívne prvky vysledovateľnosti podľa smernice TPD pre 
výrobcov

Nástroj proti neoprávnenej 

manipulácii
Poskytovanie vybavenia

Primárny register údajov

Jedinečný identifikátor (JI) 

Sekundárny register údajov

Bezpečnostné prvky

Vydavateľ JI a ID kódov

Všetky spotrebiteľské balenia tabakových

výrobkov vyrobené v, určené pre, alebo

umiestnené na trh v EÚ budú musieť mať

zobrazený jedinečný identifikátor (s predvolenou

informáciou o mieste a dátume výroby,

destinácii, atď.)

Nástroj schopný vytvárať nezmeniteľný

nezávislý záznam o verifikácii správneho

aplikovania a čitateľnosti JI na

jednotkových baleniach

Všetky spotrebiteľské balenia tabakových

výrobkov umiestnené na trh v EÚ musia

obsahovať bezpečnostný prvok odolný voči

falšovaniu a neoprávnenej manipulácii

zložený z viditeľných a neviditeľných prvkov

Každý výrobca a dovozca bude musieť

preniesť informácie o vysledovateľnosti, ktoré

zaznamenal do svojho zazmluvneného

primárneho registra.

Sekundárny register údajov bude

členským štátom a Komisii poskytovať

prehľad o pohybe tabakových výrobkov

v EÚ

Výrobcovia sú povinní poskytnúť

všetkým hospodárskym subjektom (po

posledný hospodársky subjekt, ktorý

predchádza prvej maloobchodnej

predajni) zapojeným do obchodu s

tabakovými výrobkami vybavenie, ktoré

je potrebné na prečítanie a prenos

informácií súvisiacich s pohybom

tabakových výrobkov do systému

registrov

Orgán alebo podnik menovaný každým

členským štátom, zodpovedný za dodávanie

jedinečných identifikátorov (JI) a kódov

identifikátora hospodárskych subjektov,

zariadení a strojov (ID kódov), ktorý vedie

register všetkých kódov identifikátora, ktoré

vydal.



Ako vyzerá cesta sledovanej škatuľky cigariet podľa tejto úpravy

Každý výrobca si vyžiada JI 

od vydavateľa JI a ID 

kódov, ešte pred začiatkom 

výroby

T1

Prvý malo-

obchodný 

predajca

Výrobca/

dovozca

Výrobná linka

T2

Agregácia

Agregácia definuje systém nadradenosti-

podradenosti balení, ktorý umožňuje

prijímateľovi výrobku skenovať jeden kód a

sledovať, čo sa vlastne v celej zásielke

nachádza – každú paletu, prepravný obal,

skupinové balenie alebo spotrebiteľské

balenie

Veľkoobcho

dník  

/Distribútor

Vydava-

teľ JI a 

ID kódov

Aplikovanie 

JI & časovej 

pečiatky

Overenie proti 

manipulácii / 

falšovaniu

Expedovanie

Škatuľka cigariet je sledovaná v každej

fáze dodávateľského reťazca pomocou

skenovania na vstupe a pri výstupe až po

posledný hospodársky subjekt, ktorý

predchádza prvej maloobchodnej

predajni

AgregáciaExpedovanie

Prvý maloobchodný predaj-

ca potrebuje kód identifiká-

tora zariadení IDZ a kód

hospodárskeho subjektu

IDHS, ale nemá žiadne

povinnosti čo sa týka ske-

novania alebo výkazníctva.

Primárny 

register
Sekundárny 

register

Kopírovanie

Smerovač

Externí 

audítori

Kompetent

né orgány

Každý výrobca /dovozca je povinný

menovať jedného poskytovateľa

primárneho registra, ktorý podlieha

predchádzajúcemu schváleniu

Európskou komisiou. Poskytovateľa

sekundárneho registra menuje priamo

Európska komisia

Informácie by mali byť 

prenesené v rámci

24 hodín odkedy udalosť 

nastala

(okrem správ o expedovaní  

a prekládke, ktoré sú do 24 

hodín pred udalosťou)

Model jediného 

poskytovateľa služby

Výrobcovia sú povinní

poskytovať všetkým

relevantným hospodárskym

subjektom vybavenie (hardvér a

softvér), ktoré je potrebné na

čítanie a prenos informácií o

sledovaní do systému registrov.

Príchod



Čo zatiaľ nie je definované

Vydavateľ JI a ID 

kódov

Jedinečný identifikátor 

(JI)

Rozhrania

Registračný proces

• Každý členský štát je zodpovedný za menovanie príslušného vydavateľa JI a ID

kódov na trhu

• Termín na vymenovanie vydavateľa JI a ID kódov pre členské štáty je 6. máj 2019

• Každý vydavateľ JI a ID kódov je zodpovedný za definovanie dĺžky JI

• Vydavateľ JI a ID kódov každého členského štátu je zodpovedný za definovanie

registračného procesu pre:

• hospodárske subjekty (IDHS) a ich

• zariadenia (IDZ)

• Presné požiadavky na štruktúru údajov neboli zatiaľ stanovené

• Bude to možné iba po potvrdení sekundárneho registra (najneskôr do 6. januára

2019)



Časový plán vysledovateľnosti podľa EÚ smernice TPD

Nadobudnutie platnosti vykonávacích 

predpisov pre čl. 15/16
Vykonávacie predpisy pre článok 15

(Vysledovateľnosť) a 16 (Bezpeč-

nostné prvky) smernice nadobudli

platnosť.

6. máj 2018

Európska komisia

Výber bezpečnostných prvkov

Každý členský štát oznámi kombináciu

(piatich) overovacích prvkov, ktoré sa

použijú v bezpečnostných prvkoch.

Do 20. septembra 2018

Členské štáty

Menovanie vydavateľa 

JI a ID kódov
Každý členský štát menuje

poskytovateľa, ktorý bude

vydavateľom JI a ID kódov.

Do 6. mája 2019

Členské štáty

Menovanie pre primárny register

Každý výrobca musí Európskej

komisii predložiť na schválenie svojho

navrhovaného poskytovateľa primár-

neho registra spolu s návrhom zmluvy.

Do 6. júla 2018

Výrobca

Menovanie pre sekundárny register

Európska komisia vymenuje

poskytovateľa sekundárneho registra,

vybraného zo zoznamu menovaných

poskytovateľov primárneho registra.

Do 6. januára 2019

Európska komisia

Spustenie  

prevádzky

20. máj 2019

Účinnosť článkov 15 a 16 pre

cigarety a tabakové výrobky

na vlastnoručné zhotovenie

cigariet.

Cieľový časový plán definovaný 
vykonávacími predpismi

Kľúčový hráč

Systém registrov pripravený na 

testovanie

Do 20. marca 2019

Výrobcovia

Každý výrobca musí zabezpečiť

systém registrov, ktorý bude zavedený

a fungujúci na účely testovania.



Povinnosti vysledovateľnosti



Ovplyvnené procesy a rozsah vplyvu vysledovateľnosti 
podľa EÚ smernice TPD

Kódovanie výrobkov

Agregácia škatuľka -

skupinové balenie -

prepravný obal

Sledovanie výrobkov Sledovanie výrobkov

Výrobca Distribúcia

Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia poskytovali

všetkým hospodárskym subjektom zapojeným do obchodu s 

tabakovými výrobkami, od výrobcu po posledný hospodársky 

subjekt, ktorý predchádza prvej maloobchodnej predajni, 

vrátane dovozcov, veľkoskladov a prepravných spoločností, 

vybavenie potrebné na zaznamenávanie kúpy, predaja 

uskladnenia a prepravy tabakových výrobkov alebo iného 

zaobchádzania s nimi. 

Toto vybavenie je schopné prečítať a postúpiť 

zaznamenané údaje elektronicky do zariadenia na 

uchovávanie údajov podľa odseku 8.

Maloo

bchod

Členské štáty zabezpečia, aby všetky hospodárske

subjekty, ktoré sú zapojené do obchodu s tabakovými

výrobkami, od výrobcu po posledný hospodársky subjekt,

ktorý predchádza prvej maloobchodnej predajni,

zaznamenávali prevzatie všetkých jednotkových balení do

svojej držby, ako aj všetky pohyby medzitým a konečný

výstup jednotkových balení z ich držby.

Článok 15 ods. 7 Článok 15 ods. 5



Hlavné zodpovednosti výrobcov a hospodárskych 
subjektov

Výrobcovia Hospodárske subjekty

Registračný proces

• Vyžiadať si identifikačné kódy pre seba, 

svoje zariadenia a stroje od príslušného 

vydavateľa JI a ID kódov

• Registrovať sa ako hospodársky subjekt a 

registrovať zariadenia, v súlade s príslušným 

registračným procesom, ktorý definovali všetky 

členské štáty

Označovanie 

spotrebiteľských balení 

tabakových výrobkov 

jedinečnými 

identifikátormi

• Vyžiadať si JI pre spotrebiteľské balenia 

tabakových výrobkov od príslušného vydavateľa JI 

a ID kódov

• Aplikovať JI na spotrebiteľské balenia a overiť 

ich

• Označiť agregované kódy a prepojiť ich na 

balenia

• Vygenerovať agregované JI (ak je to relevantné)

(pre vysvetlenie pozrite s. 13)

Systém registrov
• Výber a zriadenie “primárnych registrov”

• Náklady na systém registrov

• N/A

Poskytovanie vybavenia
• Výrobcovia sú povinní poskytnúť hospodárskym 

subjektom skener spolu so softvérom potrebným 

na prečítanie a postúpenie zaznamenaných 

údajov do systému registrov

• Obstarať si vybavenie potrebné na prečítanie 

a postúpenie zaznamenaných údajov do 

systému registrov

Povinnosť vykonávať 

záznamy

• Zaznamenávať pohyby výrobku a príslušné 

transakcie

• Postupovať požadované informácie v rámci 

stanovenej lehoty

• Zabezpečiť kódovanie JI pomocou správnych 

dátových nosičov

• Skenovať vstup, preskladnenie a výstup 

tabakových výrobkov do/z príslušných podnikov. 

Zaznamenávať a ohlasovať prekládky

• Zaznamenávať relevantné udalosti (napr. príchod, 

expedovanie, vrátenie, fakturáciu a úhradu, podľa 

vhodnosti)

• Postupovať požadované informácie v rámci 

stanovenej lehoty



Čo musí urobiť hospodársky 

subjekt? 



Povinnosti hospodárskych subjektov

Registrácia Stav procesu 

registrácie

Disagregácia/

Deaktivácia/

Agregácia

Skenovať a preniesť

• Registrovať sa ako 

hospodársky 

subjekt a registro-

vať zariadenia, v 

súlade s príslušným 

registračným proce-

som, ktorý definovali 

jednotliví vydavate-

lia JI a ID kódov, 

resp. členské štáty

• Požiadať o kód 

identifikátora 

hospodárskeho 

subjektu (IDHS)

• Požiadať o kód 

identifikátora 

zariadenia (IDZ)

• Orgán zodpovedný 

za zavedenie 

prístupu registrácie 

a objednávania JI 

a ID kódov bude 

definovaný novelou 

zákona č. 89/2016 

Z. z., ktorá je 

v súčasnosti 

v legislatívnom 

procese.

• Vygenerovať 

agregované JI (ak je 

to relevantné)

• Agregácia odkazuje 

na akékoľvek 

balenie, ktoré 

obsahuje viac ako 

jedno spotrebiteľské 

balenie tabakových 

výrobkov

• Skenovať vstup, 

preskladnenie a 

výstup tabakových 

výrobkov do/z 

príslušných podnikov 

Zaznamenávať a 

ohlasovať prekládky

• Zaznamenávať 

relevantné udalosti 

(napr. príchod, 

expedovanie, 

vrátenie, fakturáciu a 

úhradu, podľa 

vhodnosti)

• Postupovať

požadované 

informácie v rámci 

stanovenej lehoty

Obstarať si vybavenie 

potrebné na prečítanie 

a postúpenie 

zaznamenaných údajov 

• Obstarať si 

potrebné vybavenie 

prostredníctvom 

jednotného 

kontaktného miesta 

(SPOC), ktoré je pre 

zúčastnených 

výrobcov zriadené 

na riešenie 

požiadaviek



Ako bude poskytované vybavenie?



Poskytovať informácie

Výrobcovia budú spolupracovať s nezávislou treťou stranou, ktorá bude vystupovať ako 

Jednotné kontaktné miesto (angl. skratka SPOC) na pomoc všetkým hospodárskym 

subjektom, aby im poskytla skenery a softvér na čítanie a prenos zaznamenávaných údajov 

do systému registrov.

Úloha jednotného kontaktného miesta

SPOC

Webový portál Call Centrum

Načasovanie

 Dostupný vo formáte pre mobil

 Ústredné kontaktné miesto

 Zdroj informácií

 Viacjazyčné služby

 Predĺžené hodiny, na pokrytie 

všetkých členských štátov EÚ

 Správy a chat v reálnom čase

Všeobecné informácie

 Informácie v moduloch portálu

 Odkazy na potenciálnych 

dodávateľov zariadení

 Všeobecné informácie o/ odkazy na 

článok 15 smernice TPD

Poskytovať funkčné 

špecifikácie vybavenia a 

zoznam potenciálnych 

dodávateľov zariadení

 December 2018  Spustenie 

webovej platformy a linky 

pomoci do prevádzky

Ďalšie podrobnosti o presnom postupe budú k dispozícii čoskoro


