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E U - T P D 1 P O D R O B N O S T I  O  K ÓD O V A N Í  

I n f o r m á c i e  p r e  o b c h o d  
 
 
Povinnosti kódovania výrobkov, ktoré sú ustanovené v rámci úpravy smernicou EÚ o TPD, sa vzťahujú na tabakové výrobky 
uvedené na trh v EÚ a na tabakové výrobky vyrábané v EÚ vrátane tých, ktoré sú určené na vývoz z EÚ.  
 
Cieľom tohto dokumentu je vysvetliť zúčastneným hospodárskym subjektom cielené kódovanie produktov, ktoré prijali 
členovia DCTA2 v rámci smernice EÚ o TPD, ohľadom štruktúry kódov a nosiča údajov pre bežné úrovne balenia. To umožňuje 
pochopiť, ktorý kód majú "skenovať" a zaregistrovať, ako aj ktoré kontrolné prvky môžu integrovať do svojho lokálneho 
systému vysledovania. 
 
 

 

1. Jedinečné identifikátory na úrovni spotrebiteľského balenia (JI) 
(škatuľka, balík, plechovka, stojaté vrecká atď.)  

 
 

 
Štruktúra kódu:  
Štruktúra kódu je zavedená vykonávacími nariadeniami EÚ-TPD (IA)3 a je vytvorená vydavateľmi ID vymenovanými v ich 
príslušnej krajine (krajina výroby ako predvolená možnosť alebo cieľová krajina z dôvodu zmeny). 
 
Treba poznamenať, že štruktúra jedinečného identifikátora (JI) na úrovni jednotkového balenia opísaná nižšie vychádza z 
noriem uvedených vo vykonávacích predpisoch k smernici EÚ o TPD.  
 

Odkaz na 
článok TPD 

IA 
Dátový prvok 

Dĺžka 
[počet 

znakov] 
Príklad Komentár 

8.1 a ID Vydavateľ ID 3 “RIT” Nosič údajov a čitateľný ľudským 
okom 

8.1 b Sériové číslo premenlivý “qW135tr8b” Nosič údajov a čitateľný ľudským 
okom 

8.1 c Kód produktu (obchodné 
informácie) 

premenlivý “x52Ab7” NOSIČE ÚDAJOV 

8.1 d Časová pečiatka4  8 “19052111” NOSIČE ÚDAJOV 

 
 
Príklad kódu: 

 NOSIČE ÚDAJOV  RITqW135tr8bx52Ab719052111” 

 Kód čitateľný ľudským okom “RITqW135tr8b” 
 
 
Vzhľad a umiestnenie kódu: 
Nosič údajov je Dotcode alebo 2D Datamatrix umiestnený na spodnej časti spotrebiteľského balenia v prípade cigariet (pozri 
obrázok nižšie) a na rozličných miestach v prípade iných tabakových výrobkov (OTP), ako sú balíky, plechovky, stojaté vrecká 
atď. 
 
 

                                                           
1  Smernica 2014/40/EÚ alebo Smernica o tabakových výrobkoch (TPD). 
2  DCTA odkazuje na združenie digitálneho kódovania a sledovania. Členovia DCTA (www.dcta-global.com) sú: British American 

Tobacco (BAT), Imperial Tobacco Group (ITG), Japan Tobacco International (JTI) a Philip Morris International (PMI). 
3       Najmä vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/574 o technických normách pre vytvorenie a prevádzku systému vysledovateľnosti 

pre tabakové výrobky. 
4  TPD umožňuje, aby bola časová pečiatka čitateľná len ľudským okom, hoci každá správa podľa smernice TPD ju vyžaduje v rámci 

správy o jedinečnom identifikátore, ktorá má byť odoslaná, upUI(L).  Výrobcovia DCTA ju preto zahrnú do strojovo čitateľného kódu, 
aby sa predišlo prílišnej zložitosti pre obchod. 
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Príklady: 
 

 
 
Možnosť spracovania kódu: 
Jedinečný identifikátor na úrovni spotrebiteľského balenia obsahuje špecifické obchodné údaje (napríklad údaje o výrobku a 
výrobe), ktoré sú súčasťou JI vygenerovaného vydavateľom JI a ID kódov komprimovaným spôsobom (3. dátový prvok kódu). 
 
Hospodárske subjekty, ktoré si želajú identifikovať výrobok na základe každého skenovaného jedinečného identifikátora na 
úrovni spotrebiteľského balenia, by mali byť schopní integrovať do logiky vlastného skenovacieho systému, špecifický 
algoritmus dekodéra vydavateľa ID, spoliehajúc sa na súbor „plochých súborov offline“ poskytovaných vydavateľmi JI a ID 
kódov, podľa článku 20 EÚ-TPD IA. 
 
Hospodárske subjekty, ktoré nie sú ochotné implementovať túto logiku, budú tiež schopné vykonať dvojité skenovanie, 
spoliehajúc sa na počiatočné skenovanie existujúceho EAN/GTIN-8/13 (dostupný na každej predajnej jednotke vo forme 
lineárneho čiarového kódu) na identifikáciu produktu a potom jedinečný identifikátor na úrovni spotrebiteľského balenia, ktoré 
si vyžaduje zaznamenávanie a prenos. 
 
 
 

 

2.  Jedinečné identifikátory na úrovni skupinového balenia (vonkajšie, 
kartónové, zväzkové)     

 

 

 
Štruktúra kódu:  
Výrobcovia, ktorí sú členmi DCTA, budú sami vytvárať požadované jedinečné identifikátory v súlade s normou ISO 15495-4 
na úrovni skupinového balenia, ktoré sa budú aplikovať na každé vonkajšie skupinové balenie v plnom rozsahu v nosiči údajov 
a vo formáte čitateľnom ľudským okom. 
 
Štruktúra kódu je GS1-SGTIN (Serializované GTIN), vrátane osobitných znakov (t. j. <FNC1> ) a aplikačných identifikátorov 
(AI) podľa normy a doplnené dodatočnými dátovými prvkami vyhovujúcimi požiadavkám GS1 podľa uváženia výrobcu. 
 

Dátový prvok Dĺžka 
[počet 

znakov] 

Príklad Komentár 

<FNC1> neuplatňuje 
sa 

neuplatňuje sa Osobitný znak stanovený GS1 

AI 01 2 “01” AI používané ako prefix GTIN 
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GTIN-14 14 “04023500715224” Vonkajšie GS1 GTIN 
GTIN-14 alebo EAN-13 s prefixom 
"0" 

AI 21 2 “21” AI používa ako prefix SN 

Sériové číslo premenlivá 
(20 max) 

“KVVJB497KL07” Sériové číslo z 82 znakovej sady 
GS1  

<FNC1> neuplatňuje 
sa 

neuplatňuje sa Špeciálny znak stanovený GS1, ak 
je AI 21 menej ako 20 znakov 

AI 240 3 “240” Používa sa ako predpona kódu 
výrobku  

Kód produktu premenlivá 
(30 Max) 

“PRD45678”, “FA060408.14”, 
“ManufProduct12”, etc. 

Kód výrobku definovaný výrobcom 

Voliteľný príklad: 

<FNC1> neuplatňuje 
sa 

neuplatňuje sa Špeciálny znak stanovený GS1, ak 
sú zahrnuté ďalšie AI a (240) má 
menej ako 30 znakov  

AI 10 2 10 AI používané ako prefix výrobnej 
šarže 

Výrobná šarža premenlivá 
(20 Max) 

"21ABCDEFG" Výrobná šarža definovaná výrobcom 

 
 
Dĺžka kódu podľa výrobcu: 
 
Aktuálny stav,5 podlieha v budúcnosti zmenám u každého výrobcu. 

Dátový prvok BAT 
 [počet znakov] 

ITG 
[počet znakov] 

JTI 
[počet znakov] 

PMI 
[počet znakov] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Sériové číslo 19 17 12 12 

AI 240 3 3 3 3 

Kód produktu 8 8 8 11 

 
Nepovinné (O) 

AI 10 2 2 2 2 

Výrobná šarža premenlivý premenlivý premenlivý 9 

 
Príklad kódu: 

 NOSIČE ÚDAJOV                 “<FNC1>010402350071522421KVVJB497KL07<FNC1>240PRD45678” 

 Kód čitateľný ľudským okom  “(01) 04023500715224 
                 (21) KVVJB497KL07 
                 (240) PRD45678” 
Vzhľad a umiestnenie kódu:  
Nosič údajov je 2D Datamatrix, umiestnený na koncovom paneli súhrnného balenia, buď na etikete, alebo priamo na krabici. 
 
Nosič údajov, ktorý vyhovuje požiadavkám smernice EÚ o TPD, ktorý má byť používaný obchodníkmi je zvýraznený 
špeciálnym označením "TTT" nad alebo vedľa neho, čo zaručuje, že skupinové balenie bolo zaregistrované tým 
hospodárskym subjektom, ktorý toto skupinové balenie vytvoril (výrobca alebo predchádzajúci obchodný subjekt).   
 
 

                                                           
5  Ako bolo rozhodnuté v júli 2018. 
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Príklad 

 
 
 
Možnosť spracovania kódu:                                                                                                                                                      

Jedinečný identifikátor na úrovni skupinového balenia na vonkajšej úrovni je pravý GS1 SGTIN podľa normy ISO 15495-4, 

ktorá umožňuje každému hospodárskemu subjektu identifikovať produkt z naskenovaného jedinečného identifikátora 

pomocou:  

 buď časti <GTIN-14> (s prefixom AI "01"), 

 alebo časti <Kódu produktu výrobcu> (s prefixom AI "240") poskytujúcou podrobnejšie informácie o výrobku,  

 alebo obidvoch častí. 

 

Kód, ktorý sa má odoslať: 
Kým prijatý formát JI na úrovni skupinového balenia umožňuje zahrnúť okrem povinných častí “(01)..(21)..”, niektoré ďalšie 
informácie obsahujúce prefixy príslušných aplikačných identifikátorov GS1 (napr.: (240) .. alebo ( 10) ..), nie je jasné, ktoré 
časti JI sa budú povinne odosielať do registra podľa smernice TPD (úplný načítaný kód alebo len (01)..(21) ..).  
 
Preto sa dôrazne odporúča, aby sa lokálny systém vysledovania pri skenovaní a ukladaní JI plne opieral o pravidlá GS1. 
 

 

3.  Jedinečné ID na úrovni prepravného obalu (hlavný obal)   
 

 
 
Štruktúra kódu:  
Výrobcovia, ktorí sú členmi DCTA, budú sami vytvárať požadované jedinečné identifikátory v súlade s ISO 15495-4 na úrovni 
prepravného obalu, ktoré sa budú aplikovať na každom skupinovom obale vrátane prepravného obalu, v plnom rozsahu v 
nosiči údajov a vo formáte čitateľnom ľudským okom. 
 
Štruktúra kódu je GS1-SGTIN (Serializované GTIN), vrátane osobitných znakov (t. j. <FNC1> ) a aplikačných identifikátorov 
(AI) podľa normy a doplnené dodatočnými dátovými prvkami vyhovujúcimi požiadavkám GS1 podľa uváženia výrobcu. 
 
 

Dátový prvok Dĺžka [znaky] Príklad Komentár 

<FNC1> neuplatňuje 
sa 

neuplatňuje sa Osobitný znak stanovený GS1  

AI 01 2 “01” AI používané ako prefix GTIN 

GTIN-14 14 “05410706718553” Hlavný obal GS1 GTIN 
GTIN-14 alebo EAN-13 s prefixom 
"0" 

AI 21 2 “21” AI používa ako prefix SN 
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Sériové číslo premenlivý 
(20 max) 

“041703200737144901” Sériové číslo z 82 znakovej sady 
GS1 

Voliteľné: príklad (môže obsahovať ďalšie podľa pravidiel GS1) 

<FNC1> neuplatňuje 
sa 

neuplatňuje sa Osobitný znak stanovený GS1, ak je 
(21) menej ako 20 znakov 

AI 240 3 “240” AI používané ako prefix výrobnej 
šarže  

Kód produktu premenlivý 
(30 Max) 

"PRD45678", "FA060408.14", 
"ManufProduct12" atď. 

Kód výrobku definovaný výrobcom 

<FNC1> neuplatňuje 
sa 

neuplatňuje sa Osobitný znak stanovený GS1, ak 
sú zahrnuté ďalšie AI a (240) má 
menej ako 30 znakov  

AI 10 2 “10” AI používané ako prefix výrobnej 
šarže  

Výrobná šarža premenlivá 
(20 Max) 

"21ABCDEFG" Výrobná šarža definovaná výrobcom 

 
 
Dĺžka kódu podľa výrobcu: 
 
Aktuálny stav,6 podlieha v budúcnosti zmenám u každého výrobcu  

Dátový prvok BAT 
 [počet znakov] 

ITG 
[počet znakov] 

JTI 
[počet znakov] 

PMI 
[počet znakov] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Sériové číslo 19 16 7 18 

Nepovinné: 

AI 240 3 3 3 3 

Kód produktu 8 8 neuplatňuje sa 11 

AI 10 2 2 2 2 

Výrobná šarža premenlivý premenlivý 8 9 

 
 
Príklad kódu: 

 NOSIČE ÚDAJOV         “<FNC1>010541070671855321041703200737144901<FNC1>240PRD45678” 

 Kód čitateľný ľudským okom  “(01) 05410706718553 
                 (21) 041703200737144901 
                 (240) PRD45678” 
 
Vzhľad a umiestnenie kódu:  
Nosič údajov je 2D Datamatrix, integrovaný na existujúcom štítku umiestnenom na jednej alebo dvoch stranách prepravných 
obalov. Niektorí výrobcovia okrem 2D Datamatrix aplikujú ekvivalentný kód vo formáte lineárneho čiarového kódu (GTIN-128). 
 
 
Nosič údajov, ktorý vyhovuje požiadavkám smernice EÚ o TPD, ktorý má byť používaný obchodníkmi je zvýraznený 
špeciálnym označením "TTT" nad alebo vedľa neho, čo zaručuje, že skupinové balenie bolo zaregistrované tým 
hospodárskym subjektom, ktorý toto skupinové balenie vytvoril (výrobca alebo predchádzajúci obchodný subjekt).    

 
Príklad: 

                                                           
6  Ako bolo rozhodnuté v júli 2018. 
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Možnosť spracovania kódu:                                                                                                                                                      

Jedinečný identifikátor na úrovni súhrnného obalu je pravý GS1 SGTIN podľa normy ISO 15495-4, ktorá umožňuje každému 

hospodárskemu subjektu identifikovať produkt z naskenovaného jedinečného identifikátora pomocou: 

 buď časti <GTIN-14> (s prefixom AI "01"), 

 alebo časti <Kódu produktu výrobcu> (s prefixom AI "240") poskytujúcej podrobnejšie informácie o výrobku, ak je 

k dispozícii,  

 alebo obidvoch častí. 

 

Kód, ktorý sa má odoslať: 
Kým prijatý formát JI na úrovni prepravného balenia umožňuje zahrnúť okrem povinných častí SGTIN “(01)..(21)..”, niektoré 
ďalšie informácie obsahujúce prefixy príslušných aplikačných identifikátorov GS1 (ex: (240).. alebo (10)..), nie je jasné, ktoré 
časti JI sa budú povinne odosielať do registra podľa smernice TPD (úplný načítaný kód alebo len (01)..(21) ..).  
 
Preto sa dôrazne odporúča, aby sa lokálny systém vysledovania pri skenovaní a ukladaní JI plne opieral o pravidlá GS1. 
 

 

 
4.  Jedinečné ID na úrovni agregovaného prepravného balenia (paleta, 

zmiešaný obal, logistická jednotka atď.)   
  

 

 
Štruktúra kódu:  
Výrobcovia, ktorí sú členmi DCTA, vytvoria sami požadované jedinečné identifikátory ID na úrovni agregovaného prepravného 
balenia v súlade s normou ISO 15495-1, ktoré sa budú aplikovať na palety, zmiešané obaly a / alebo akékoľvek prepravné 
jednotky vstupujúce do rozsahu pôsobnosti EÚ-TPD, v plnom rozsahu v nosiči údajov a vo formáte čitateľnom ľudským okom. 
 
Štruktúra kódu je GS1-SSCC (Sériový kód prepravného kontajnera) vrátane osobitných znakov (t. j. <FNC1> ) a aplikačných  
identifikátorov (AI), ktoré sú v súlade s normou a potenciálne doplnené ďalšími dátovými prvkami vyhovujúcimi požiadavkám 
GS1 podľa uváženia výrobcu. 
 
 
 

Dátový prvok Dĺžka [znaky] Príklad Komentár 

<FNC1> neuplatňuje 
sa 

neuplatňuje sa Osobitný charakter stanovený 
štandardom GS1 

AI 00 2 “00” AI používané ako prefix SSCC 

SSCC 18 “034023500070013765” Paleta alebo prepravná jednotka 
GS1 SSCC 

Nepovinné: 

AI 10 2 “10” AI používané ako prefix výrobnej 
šarže 

Výrobná šarža premenlivý 
(20 Max) 

“21ABCDEFG” Výrobná šarža definovaná výrobcom 

 

Príklad kódu: 

 NOSIČE ÚDAJOV                   “<FNC1>00034023500070013765” 

 Kód čitateľný ľudským okom   "(00) 0 34023500 07001376 5" 

 Kód, ktorý sa má odoslať:       00 034023500070013765  
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Vzhľad a umiestnenie kódu:  
 
Nosič údajov je lineárny čiarový kód, ktorý je integrovaný na existujúci štítok palety umiestnený na jednej strane palety. Pre 
výrobcov poskytujúcich súhrnný obal na celú dodávku môže byť lineárny čiarový kód tiež/namiesto toho k dispozícii vo fyzickej 
podobe dodacieho listu (dokladu o doručení). Ako ďalšiu alternatívu môžu niektorí výrobcovia dodatočne poskytnúť 
elektronický prístup k zoznamu obsahu zásielky. 
 
Alternatívne to môže byť 2D Datamatrix pre zmiešané obaly alebo menšie prepravné jednotky. 
 
Nosič údajov, ktorý vyhovuje požiadavkám smernice EÚ o TPD, ktorý má byť používaný obchodníkmi, je zvýraznený 
špeciálnym označením "TTT" nad alebo vedľa neho, čo zaručuje, že agregované prepravné balenie bolo zaregistrované tým 
hospodárskym subjektom, ktorý toto skupinové balenie vytvoril (výrobca alebo predchádzajúci obchodný subjekt).    
 

 
Upozorňujeme, že táto súhrnná úroveň (paleta, zmiešaný obal, prepravná jednotka) podlieha zmenám v distribúcii. 

Výrobcovia DCTA to riešia rôznym spôsobom, takže nemusia všetci garantovať prítomnosť „TTT“ (potvrdzujúcu 
registráciu obsahu súhrnného balenia), ktorý by mohol byť v prípade potreby delegovaný na príslušné obchodným 

subjektom.  
 

Nasledujúce príklady ilustrujú niektoré možnosti, ale riešenia jednotlivých výrobcov DCTA sa môže líšiť. 
 

 
 

 

 

 
 
Príklad 

 
 

 


