
Brusel za necelý měsíc spustí velký zátah na 

nezdaněné cigarety … 

Ve velmi krátké době na bedra tabákových firem v Evropské unii dolehne nová povinnost, a to taková, že musejí 

elektronicky sledovat pohyb svého zboží. Nařízení Evropské unie, které se týká cigaret a cigaretového tabáku, 

přijde v platnost od 20. května 2019. Cílem takového nařízení je omezit černý trh s tabákovými výrobky. 

 

Černý trh je hlavním důvodem, proč Evropská komise 

nařízení vydala. Tabákové firmy musejí systém 

zprovoznit na vlastní náklady. 

Elektronický systém a jeho proces 

 

 

 

Jednoduše řečeno elektronický systém by měl 

pomocí speciálních čipů sledovat pohyb, datum, čas 

a místo přesunu cigaret, stejně tak mapovat faktury a 

SPZ dodávek, které budou tabák převážet. Každá 

krabička bude opatřena kódem, který umožní její 

elektronické sledování (půjde z něj vyčíst, kde byla 

vyrobena, kudy putovala a pro jaký trh byla určena). 

Tyto kódy bude vydávat Státní tiskárna cenin, která 

zaručí nezávislost systému. 

Distributoři si musí pořídit čtečky a software, aby 

mohli pohyb cigaret při každém naskladnění 

a vyskladnění načíst do centrální databáze EU. 

Ovšem na skenování cigaret se musí připravit také 

maloobchodní řetězce, které rozvážejí zboží do 

jednotlivých prodejen.  

Track & trace 

Nový systém Track & trace (jak je nazýván) by měl 

podchytit až pětinu nelegálního trhu. Kontrolu bude 

provádět a zajišťovat Státní zemědělská  

a potravinářská inspekce, která přímo v trafice podle 

kódu ověří, jestli krabička skutečně skončila v zemi,  
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kam mířila, kde případně z cesty uhnula a kdo za co 

může. 

Řešení PK-TRACKING 

Jak již bylo zmíněno, vlastní technické řešení bylo 

ponecháno na hospodářských subjektech,  

tj. velkoobchodech. A proto Vám nabízíme řešení pro 

snadnější zavedení procesů umožňující sledování 

cigaret zvaný PK-TRACKING. To umožňuje 

velkoobchodům soustředit se pouze na úpravu 

vlastního ERP systému pro posílání XML zpráv ze 

systému do webové služby PK-TRACKING a vlastní 

skenování kódů jedinečných identifikátorů  

a komunikaci s routerem centrálního úložiště pro 

sledování cigaret ponechat na službě PK-TRACKING. 

Komplexní řešení 

Upozorňujeme, že nabízíme komplexní řešení včetně 

hardwaru (mobilního zařízení). Pro systém Microsoft 

Dynamics NAV verze 5.0 a vyšší nabízíme také Add 

on a jeho nasazení.  

V případě zájmu o tohle řešení nás neváhejte 

kontaktovat. Rádi Vám zašleme detailnější popis 

řešení a podáme rozsáhlejší informace. 

 

 

 

  

 

Povinnost 

Nezapomeňte také na to, že pro distribuci a prodej 

tabákových výrobků označených jedinečnými 

identifikátory se hospodářské subjekty musí 

zaregistrovat na adrese 

https://stc.cz/produkty/track-trace/vstup-do-

systemu-tracktrace/. Tato povinnost se týká i prvního 

maloobchodu v distribučním řetězci, za který ovšem 

může registraci provést jiný registrovaný 

hospodářský subjekt – velkoobchodní dodavatel. 

Povinnost registrace je nutná až pro obchodování s 

tabákovými výrobky označenými jedinečnými 

identifikátory. 

Veškeré dotazy můžete směřovat na  

Mgr. Tomáš Zádrapa 

Tel.: +420 774 315 598,  

e-mail: tzadrapa@spades.cz 
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