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Tip - zpracování dokumentů  

Dovolujeme si upozornit, že v rámci 
projektů PORS je možné ukládat 
dokumenty v elektronické podobě přímo 
v aplikacích pomocí úlohy „Písemnosti“. 
V praxi to znamená, že dokumenty 
v elektronické podobě uložíte na sdílené 
místo a přímo v dokladech uvedete odkaz 
na patřičný soubor. Dokument poté lze 
otevřít přímo v systému. Jedná se 
například o sken došlé faktury, nebo 
smlouvu, které můžete prohlížet přímo 
z modulu finance, dále pak např. sken 
katastrální mapy, fotografie majetku  
na kartě majetku v modulu Majetek, 
pracovní smlouvu na kartě zaměstnance 
v modulu Mzdy apod. 

Koordinační porada 

Ve čtvrtek 29.11.2018 proběhne tradiční 
koordinační porada našich uživatelů. 
Bude opět rozdělena do dvou bloků. 
Jeden se bude věnovat tématům ohledně 
našich informačních systémů a druhý 
bude zaměřen na daňové, ekonomické  
a účetní změny čekající nás od roku 2019. 
Oficiální pozvánku budeme posílat  
do konce října. Srdečně Vás tímto zveme. 

Směrnice 40/2014/EU 

Od 20.5.2019 nás čeká další nařízení EÚ, 
svým dopadem srovnatelné s GDPR nebo 
EET. Jde o Směrnici 40/2014/EU 
o sledovatelnosti a dohledatelnosti 
tabákových výrobků, anglicky Track & 
Trace, zkráceně nazývanou T&T. 
Sledovat se bude každá jednotlivá 
krabička. Celou cestu krabičky z továrny 
do maloobchodu bude nově monitorovat 
centrální databázové úložiště, které 

prostřednictvím unikátního identifikátoru 
zaznamená každý pohyb výrobku 
a všechny obchodní údaje. Jde o každé 
přeložení krabičky, totožnost všech 
obchodníků, každou objednávku, fakturu  
i detailní údaje o každé platbě v řetězci 
distributorů. Sledování se naštěstí již 
netýká prodeje v maloobchodu. 

Členské státy jsou povinné zajistit, aby 
všechny tabákové výrobky byly označeny 
jedinečným identifikátorem (UI). S cílem 
zajistit jejich integritu musí být jedinečné 
identifikátory vytištěné nebo upevněné 
neodstranitelně, musí být nesmazatelné 
a nesmí být žádným způsobem skryty 
nebo narušeny včetně použitím daňových 
značení nebo cenovek či při otevíraní 
balení. 

Zatímco UI lze získat jeho naskenováním, 
další evidenční data je třeba zadat ručně 
nebo poskytnout z distribučních, 
fakturačních nebo jiných systémů! 

Proto musí být oznamovány objednávky, 
faktury i platby. T&T systém tak má 
obsahovat nejcitlivější obchodní 
informace jako prodejní množství a ceny 
za jednotlivé výrobky. 

Odeslání z lokality a přeložení na jiný 
dopravní prostředek musí být vždy 
oznámeny maximálně 24 hodin dopředu. 

Argumentace, že EU přistoupila 
k takovýmto drastickým opatřením 
vzhledem k rostoucímu nelegální trhu 
s cigaretami, asi není přesná, neboť se 
nejedná o konec změn. Pro některé další 
výrobky bude tato směrnice platit  
od 20.5.2024. 


