
Spolupráca medzi GS1 s WCO 
GS1  je  neutrálna,  nezisková  organizácia,  ktorá  sa  zaoberá  vytváraním  a  implementáciou 
globálnych  štandardov  a  riešení  zameraných  na  zlepšenie  efektívnosti  a  prehľadnosti  v 
dodávateľskoodberateľskom  reťazci  globálne  a  nezávisle  na  sektore.  GS1  je  prítomná  v  108 
krajinách a vo viac ako 20 sektoroch. 

Štandardy  GS1  zahŕňajú  radu  identifikačných  čísel,  ktoré  využívajú  desaťtisíce  výrobcov, 
obchodníkov, logistických a iných spoločností na celom svete. Identifikačné čísla GS1 pomáhajú 
jasne identifikovať výrobky, miesta a logistické jednotky, a spojiť tieto fyzické a logické jednotky 
do príslušnej informácie alebo obchodnej správy. 

Úspešný pilotný projekt 

V  roku  2004 WCO  (Svetová  colná  organizácia)  oficiálne  zverejnilo  odporúčanie  na  vytvorenie 
UCR  (jedinečná  referencia  zásielky),  ktorá  by  jednoznačne  identifikovala  cezhraničný  náklad. 
Cieľom  UCR  bolo  podporiť  medzinárodný  obchod  a  poskytnúť  colníkom  prostriedky  pre 
efektívny odhad rizík a audítorské kontroly. 

V oblasti vínneho  a destilátového priemyslu poznali  identifikačné 
číslo  GS1  SSCC  (identifikačné  číslo  prepravnej  jednotky),  ktoré 
by  mohlo  poslúžiť  ako  UCR.  SSCC  je  jedinečné  číslo  pre 
identifikáciu  logistických  jednotiek,  ktoré  má  fixnú  dĺžku  a 
generuje sa pri príprave logistickej jednotky. Má široké využitie a 
podporujú ho tisíce spoločností na celom svete. 

Hypotézou  bolo  tvrdenie,  že  využitie  identifikačného  čísla  GS1, 
ktoré  sa už využíva  vo  výrobnom procese,  by pre WCO v  rámci 
medzinárodných operácií znamenalo, že nemusí "znovu objavovať 
koleso". 

Niekoľko  spoločností  v  tomto  priemyselnom  odvetví  vyjadrilo 
ochotu  testovať  s  GS1.  V  prvom  štvrťroku  2006  sa  skupina 
výrobcov vín a destilátov, colných úradov a členských organizácii 
GS1 rozhodli spustiť pilotný projekt na potvrdenie tohto konceptu. 
Úlohou bolo otestovať, či identifikačné číslo SSCC je vhodné pre 
colné účely pri medzinárodných transakciách. 

Výsledky  jednoznačne  ukázali,  že  SSCC  môže  byť  použité  ako 
"elektronická  pečiatka",  ktorá  spája  všetky  kľúčové  prvky  v  dodávateľskoodberateľských 
vzťahoch a dáva dostatočné informácie colným úradom o toku tovaru cez hranice. 

Jasne sa ukázalo, že použitie SSCC ako UCR, poskytuje exportérom, prepravcom, colným úradom 
a  importérom  lepšiu  predvídateľnosť  informácií,  zvýšenú  bezpečnosť  a  celkové  zlepšenie 
vysledovateľnosti  v  medzinárodnom  dodávateľskoodberateľskom  reťazci.  Účastníci  pilotného 
projektu  si  ďalej  všimli,  že  použitie  už  existujúceho  štandardu  GS1  v  rámci  colníctva  je 
jednoduchšie a rozumnejšie ako vytvorenie nových číslovacích systémov.



Pravdepodobne najdôležitejším aspektom bol fakt, že colníctvo a obchod dokážu spolupracovať na 
spoločných  riešeniach  zabezpečujúcich  a  podporujúcich  obchod.  Táto  pionierska  spolupráca 
ukázala,  že  širšie  využitie  štandardov  GS1  colnými  organizáciami  na  celom  svete  uľahčí 
obchodovanie. 

Od SSCC ku GSIN 

Spomínaný pilotný projekt  jasne  ukázal,  že  SSCC  dokáže  identifikovať  akúkoľvek  individuálnu 
prepravnú  jednotku na ceste od odosielateľa k adresátovi unikátnym a  jednoznačným  spôsobom. 
Avšak  takáto úroveň  identifikácie  je príliš detailná pre dnešné colné procedúry,  ktoré  každý deň 
spracúvajú tisíce národných a medzinárodných transakcií, z ktorých väčšina sa skladá z viacerých 
prepravných  jednotiek,  a  z  ktorých  každá  obsahuje  niekoľko  kontajnerov,  paliet  atď.,  pričom 
všetky sú evidované pod jedným číslom objednávky. 

Vďaka  tomuto  zisteniu  tím  GS1  navrhol  číslo  GSIN  (identifikačné  číslo  prepravy),  ktoré 
identifikuje  prepravné  jednotky  zoskupené  pod  jednou  obchodnou  objednávkou.  Identifikačné 
číslo GSIN teda ideálne vyhovuje požiadavkám colných organizácií. 

Memorandum o porozumení 

V  novembri  2007  podpísala  Svetová  colná  organizácia  (WCO)  a  GS1  Memorandum  o 
porozumení,  čím  obe  spoločnosti  potvrdili  širokú  oblasť  spoločných  obchodných  záujmov  a 
vyjadrili potrebu stanovenia podoby budúcej spolupráce. 

Obe organizácie sa dohodli na spolupráci a vzájomnej systematickej výmene informácií. Efektívne 
fungovanie  tejto spolupráce v praxi znamená delegovanie kontaktných osôb, vzájomné pozvánky 
na  stretnutia  o  spoločných  témach,  školiace  aktivity,  výmenu  expertov  a  spoločnú  podporu 
harmonizácie štandardov v colnom sektore. 

Jedným  z  okamžitých  výsledkov  dohody  medzi  GS1  a  WCO  bola  adaptácia  novovytvoreného 
identifikačného  čísla  GS1  GSIN,  ktoré  je  špeciálne  určené  na  identifikáciu  zásielok  v 
medzinárodnom obchode a colníctve.


