GGT CZ, a.s.
Jana Masaryka 22
586 01 Jihlava
Vážení obchodní partneři
Dne 1. 4. 2020 byla spuštěna přísnější verze systému sledovatelnosti tabákových výrobků verze 1.4.2,
která zpřísňuje ověřování zasílaných zpráv v souladu s legislativou. V praxi to znamená, že každý výrobek
musí být správně evidován v každém okamžiku jeho manipulace do Evropské databáze sledovatelnosti
tabákových výrobků DENTSU.
Sleduje se pohyb každého výrobku od jeho vyrobení, každá agregace (např. z krabiček na tyč a následně
až po paletu), každý převoz, pohyb na skladech výrobců i distributorů, až po samotný prodej na koncový
maloobchodní bod.
Bohužel, výše uvedený systém a jeho přísná pravidla zjevně nebyly dostatečně otestovány což má za
následek značné narušení dodavatelského řetězce nejen u nás ale v celé EU. Aktuálně jsme v situaci, kdy
jsme denně nuceni vracet zboží dodavatelům, jelikož nám databáze EU nepotvrdí platnost ověřovaných
kódů na přijímaných skupinových balení od našich dodavatelů. Fyzická přítomnost zboží na skladech, bez
platného potvrzení příjmu z databáze EU, je závažným porušením Evropských i Českých zákonů
s potencionálně vysokými sankcemi.
Naše společnost vždy a za každých okolností plnila a plní všechny zákonem stanovené povinnosti a ani
v tomto případě neděláme výjimky. Bohužel však takto dochází k výpadkům, kdy není možné zboží
přijmout na náš sklad a následně plně uspokojit objednávky.
Tímto listem bychom vás chtěli především informovat, že v žádném případě nedovolujeme příjem
nepotvrzeného zboží a nedovolujeme si vystavit naše odběratele žádnému riziku. Navíc chceme zdůraznit,
že všechny námi implementované distribuční a kontrolní systémy jsou bezchybné a plně funkční,
respektující standardy EU dané legislativy.
Ve spolupráci s ostatními distributory a výrobci nejen v České republice intenzivně apelujeme na příslušné
kompetentní orgány ČR i EU, aby takto striktní nařízení bylo dočasně uvolněno anebo došlo k urychlené
opravě chyb, které blokují distribuční řetězec.
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