
WinShop Std. – Systém sledovatelnosti tabákových výrobků 

 

Hlavním cílem systému Track&Trace je zvýšení informovanosti spotřebitele o pravosti a o původu 

tabákových výrobků. Díky novému digitálnímu značení tabákových výrobků je eliminován prostor pro 

černý trh na minimum. Díky digitálnímu značení je možné sledovat pohyb konkrétního tabákového 

výrobku na cestě od výrobce až k prvnímu maloobchodnímu prodejci.  

Související legislativa :  

Směrnice EP a Rady 2014/40/EU – článek 15 (Sledovatelnost) 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2018/574 

(Na základě Prováděcího nařízení musí mít každý hospodářský subjekt, zapojený do systému 

sledovatelnosti tabákových výrobků, přidělený jedinečný identifikátor (UID), přidělený oficiálně 

jmenovaným vydavatelem. Kromě výrobců, dovozců a distributorů se to týká i všech prvních 

maloobchodních prodejců a výdejních automatů.) 

 

Od 20.5.2019 musí být všechna jednotková balení cigaret, ale také tabáku určeného k ručnímu 

balení cigaret, označená unikátním identifikátorem – bezpečnostním prvkem. Pohyb těchto výrobků 

musí být v určených fázich distribuce zaznamenáván.  

 

  



Řešení v systému WinShop Std. 

Nastavení: 

 

1. Nastavení systému a parametrů komunikace s evidenčním serverem provedou pracovníci 

WinShopu. 

 

2. Vlastník – nastavení UID (ID hospodářského subjektu – vlastníka, provozovatele) 

 
3. Nastavení odběratele UID ( ID hospodářského střediska ) 

 



4. Nastavení provozovny odběratele UID ( ID hospodářského zařízení ) 

 

 

5. Nastavení skladu, na kterém se sledují cigarety. Zápis ID skladovacího zařízení 

 
 



6. Nastavení Vlastního odběratele pro převod evidovaných cigaret na maloobchodní sklad 

 
 

7. Nastavení čísla skladu u vlastního odběratele / provozovny pro naskladnění „rozbalených“ 

evidovaných balení tabákových výrobků 



 

 
 



8. Nastavení ceníkové karty – položka s evidencí T&T 

 
 

9. Nastavení návazné položky – pro „rozbalení “ na položky bez evidence a prodej na skladu bez 

evidence 

 

Kod zboží pro T&T – návazná položka (obvykle krabička z kartonu), Počet položek v MJ – 

počet krabiček v kartonu. Návazná položka nesní mít nastaveno evidence T&T 

 

 



Princip práce v systém WinShop Std.: 

Evidence T&T je obdobná jako řešení určené pro evidenci výrobních čísel. Nastavení musí 

obsahovat kromě výše uvedených i nastavení d0lky pole pro výrobní čisla. 

 

Příjem 

Do systému vstupují evidované kartony načtením do příjemky. Pro načtení QR kódů 

postačuje skener s 2D čtečkou. Načtení probíhá po zadání množství opakováním formuláře 

pro uložení QR kódu 

 
 

Prodej – DL 

Na skladu s povinným sledováním T&T lze položky označené jako T&T prodávat pouze 

odběratelům s vyplněným UID (ID hospodářského subjektu). Pokud odběratel takovou 

identifikaci nemá vyplněnou, nelze položku označené jako T&T do dokladu vložit. 

položku lze do dokladu načíst pomocí QR kódu přímo v poli HLEDANI a nebo po načtení 

komerčního EAN do formuláře pro evidenci T&T doplnit. Systém hlídá, zda je načtení QR kód 

v evidenci a zda již nebyl vydán na jiném dokladu. Pokud dojde ke stornu DL, dojde 

automaticky k návratu evidovaného balení zpět do evidence. 

 

  



Prodej – Pokladna 

Na pokladně lze prodávat evidované zboží pouze odběratelům s vyplněným UID (ID 

hospodářského subjektu). Pokud odběratel takovou identifikaci nemá vyplněnou, nelze 

položku označené jako T&T do dokladu vložit. Na pokladně lze rovněž převést obsah prodejky 

do DL. Evidence bude po přechodu zachována. 

 

Převod ze skladu s evidencí T&T na sklad bez evidence – pro maloobchodní prodej 

K převodu zboží – rozbalení z evidovaného balení – je potřeba použít interního odběratele 

s nastaveným číslem skladu viz bod 6. a agendu VYDEJKY. Vyskladněná výdejka na takového 

odběratele vytvoří záznam o tomto pohyby evidovaného zboží a zároveň vytvoří na 

„rozbalené“ zboží příjemku dle nastavení v bodu 8. 

 

 

Pro zjištění stavu evidence položek T&T lze použít stejné nástroje jako pro dohledávání 

výrobních čísel. 

 

 

Odesílání informací o pohybech evidovaných položek bude probíhat na pozadí po 

naskladnění  / vyskladnění příslušných dokladů. 


