
 
 

VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření  

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 

27. července 2016, s termínem dodání stanovisek do 16. srpna 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Úřad vlády 
odbor 

kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se 

vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel 
vlády, v platném znění (dále jen „LPV“), a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 
2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních 
závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

 
Zásadní připomínky: 
 Předkladatel nepřiložil k návrhu srovnávací tabulku ke směrnici 2014/40/EU. 
Aktualizovaná není ani srovnávací tabulka v příslušné databázi ISAP. 
Tento nedostatek je nutno napravit. 
 

Podle poznámky pod čarou č. 2 vyhláška navazuje na přímo použitelné 
předpisy Evropské unie, a to prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2186, 
2015/2183 a 2016/586. 
 Máme za to, že prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2186 se nevztahuje 
na elektronické cigarety, náhradní náplně do nich a bylinné výrobky určené ke 
kouření, proto návrh není implementačním předpisem vůči tomuto prováděcímu 
rozhodnutí. V případě § 10 odst. 1 návrhu se nejedná o implementaci uvedeného 
předpisu EU, pouze se určitá úprava obsažená v tomto předpise EU použije na 
základě odkazu (čistě vnitrostátní úpravy) i na jiné vztahy předpisem EU samotným 
neupravované. 
Je proto nutné vypustit v § 1 prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2186 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Odkaz na rozhodnutí (EU) 
č. 2015/2186 vypuštěn. 
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z poznámky pod čarou a dále ustanovení § 10 odst. 1, vykazované jako 
implementační vůči tomuto prováděcímu rozhodnutí Komise, nevykazovat jako 
implementační vůči tomuto prováděcímu rozhodnutí.  
 Podle úvodní části ustanovení § 1 navrhovaná vyhláška navazuje na přímo 
použitelné předpisy EU, kterými mají být výše uvedená prováděcí rozhodnutí 
Komise. Tatáž formulace je obsažena rovněž v § 6 odst. 1 a § 10 odst. 1. S tímto 
přístupem k prováděcím rozhodnutím Komise nesouhlasíme. Tyto právní akty EU je 
zřejmě nutné považovat za tzv. „skryté“ směrnice EU (jsou výslovně určeny členským 
státům, avšak povinnosti v nich vymezené mohou splnit toliko soukromoprávní 
subjekty). Ostatně i sám předkladatel, např. v § 4, implementoval tyto právní akty EU 
jako směrnice.   

Dále dodáváme, že podle čl. 48 LPV se do úvodní věty implementačního 
návrhu právního předpisu zařazuje odkaz na transponovanou směrnici, případně 
adaptované nařízení. V úvodních ustanoveních by tudíž běžně nemělo být 
odkazováno na jiné typy právních aktů EU, než jsou směrnice či nařízení. Nicméně 
vzhledem k současnému stavu práva EU, kdy v některých případech lze považovat 
rozhodnutí EU, jako je tomu zřejmě v tomto případě, za „skryté“ směrnice EU, lze 
připustit uvedení odkazů i na taková rozhodnutí EU, a to v poznámce pod čarou č. 1. 
Je nutné z ustanovení § 1 vypustit slova „zároveň navazuje na přímo 
použitelné předpisy Evropské unie2)“ a prováděcí rozhodnutí Komise 2015/2183 
a 2016/586 uvést v poznámce pod čarou č. 1. 
Dále je nutné v ustanovení § 6 odst. 1 a § 10 odst. 1 nahradit slova „přímo 
použitelným předpisem Evropské unie“ slovy „prováděcím rozhodnutím“. 
 
 Z předkládaného návrhu je dále zřejmé, že předkladatel implementoval 
prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2183 pouze částečně. Neimplementovaná 
zůstávají ustanovení čl. 4 a 5 tohoto rozhodnutí, týkající se udělení identifikačního 
čísla předkladateli údajů a identifikačního čísla výrobku, a čl. 6, týkajícího se 
označení (při oznamování informací o výrobku) veškerých informací, které výrobci a 
dovozci požadují za důvěrné. Upozorňujeme, že bez příslušné implementační úpravy 
nebude zřejmě možné spustit oznamování informací o výrobku podle § 12h odst. 4 
písm. a) zákona a § 6 návrhu. 
Je nutné provést řádnou implementaci prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 
2015/2183. 
 

Pod § 6 je uvedeno mj. celexové číslo prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 

 

 

Akceptováno. 

Návrh upraven ve smyslu 
připomínky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Návrh upraven ve smyslu 
připomínky. 
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2016/586. Dané ustanovení však není implementační vůči uvedenému prováděcímu 
rozhodnutí. Naopak, § 6 odst. 1 je implementační vůči prováděcímu rozhodnutí 
Komise (EU) 2015/2183. Je proto nutné nahradit pod § 6 celexové číslo 
prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/586 celexovým číslem prováděcího 
rozhodnutí Komise (EU) 2015/2183. 
 
Dále u ustanovení § 6 odst. 3 písm. d) až g) jsou v rozdílové tabulce v sloupci 
Ustanovení unijního předpisu mylně uvedena ustanovení českého předpisu. Je 
nutné uvést odpovídající označení ustanovení směrnice 2014/40/EU. 
 
Ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) neodpovídá žádnému ustanovení směrnice 
2014/40/EU. Požadujeme proto nevykazovat dané ustanovení jako 
implementační, nebo vysvětlit. 

 
V rozdílové tabulce je § 10 odst. 1 vykázán mj. jako implementační vůči čl. 22 (1) 
směrnice 2014/40/EU. Máme za to, že čl. 22 (1) směrnice 2014/40/EU je 
implementován jinými ustanoveními: konkrétně § 12j odst. 3 a 4 zákona o 
potravinách a § 10 odst. 2 až 4 návrhu. Pokud jde o vykázání ustanovení § 10 odst. 1 
jako implementačního vůči prováděcímu rozhodnutí Komise (EU) 2015/2186, viz 
připomínku výše.  
Bude proto nutné § 10 odst. 1 návrhu nevykazovat jako implementační 
ustanovení. 
 
Dále máme za to, že § 10 odst. 3 písm. a) návrhu netransponuje nic z ustanovení čl. 
22 odst. 1 ani jiné ustanovení směrnice 2014/40/EU. Požadujeme proto § 10 odst. 
3 písm. a) nevykazovat jako implementační. 
 
Ustanovení čl. 22 odst. 1 směrnice 2014/40/EU umožňuje členským státům 
požadovat, aby výrobci a dovozci bylinných výrobků určených ke kouření předložili 
seznam všech složek, které se používají při výrobě těchto výrobků. Domníváme se, 
že nelze rozšířit tuto informační povinnost výrobců a dovozců bylinných výrobků 
určených ke kouření o seznam emisí, jak to činí § 10 odst. 3 písm. b) návrhu. 
Požadujeme proto emise z výše uvedeného ustanovení návrhu vypustit. 

 
Pokud jde o rozdílovou tabulku, chybí na začátku sloupce „Odpovídající předpis EU“ 
pod názvem směrnice 2014/40/EU název prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 

 

Akceptováno. 

Návrh opraven ve smyslu 
připomínky. 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

Akceptováno. 
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2015/2183. 
Požadujeme proto uvést na začátku sloupce „Odpovídající předpis EU“ pod 
názvem směrnice 2014/40/EU název prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 
2015/2183. 
 
Rozdílová tabulka uvádí místo správného „§ 10 odst. 3 písm. b)“ nesprávné „§ 10 
odst. 4 písm. b)“. Požadujeme opravit. 

  
Po stránce materiální: 
Vztah k právu EU:  
 Návrh vyhlášky má vztah k těmto předpisům EU: 

- čl. 34 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, 
- směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o 

sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se 
výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a 
o zrušení směrnice 2001/37/ES, 

- prováděcímu rozhodnutí Komise (EU) 2015/2183 ze dne 24. listopadu 2015, 
kterým se stanoví společný formát pro oznamování elektronických cigaret a 
náhradních náplní (oznámeno pod číslem C(2015) 8087), 

- prováděcímu rozhodnutí Komise (EU) 2016/586 ze dne 14. dubna 2016 o 
technických normách pro plnící mechanizmus elektronických cigaret 
(oznámeno pod číslem C(2016) 2093), 

- směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 
o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů 
pro služby informační společnosti, a 

- čl. 6 a 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 
24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

 
Připomínky a případné návrhy změn:  
Zásadní připomínky: 
K § 1: 
 Ustanovení § 1 písm. d) zmiňuje registraci u „přeshračního prodeje“ místo 
registrace u „přeshraničního prodeje na dálku“. Ze zákona o potravinách i ze 
samotného návrhu ale vyplývá, že se registrace může vztahovat pouze na 
přeshraniční prodej na dálku. 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 
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Je proto nutno doplnit v § 1 písm. d) za slova „náhradních náplní do nich“ 
slova „na dálku“. 
 
K § 3 odst. 1 písm. a): 
V souladu s ustanovením čl. 20 odst. 3 písm. g) směrnice 2014/40/EU mají členské 
státy zajistit, aby elektronické cigarety a náhradní náplně byly zabezpečeny proti 
manipulaci ze strany dětí a proti nežádoucí manipulaci. Nicméně navrhovaná úprava 
tento požadavek neobsahuje. Dále poznamenáváme, že termín „nežádoucí 
manipulace“ použitý v české verzi se nejeví jako přesný. 
Je nutné stanovit i požadavek na zabezpečení proti nežádoucí manipulaci.  
Jelikož se tento termín nejeví jako přesný, je vhodné použít takový, který bude 
lépe odpovídat smyslu unijní úpravy. V této souvislosti je nutné vycházet i 
z jiných jazykových verzí unijní úpravy. 
 
K § 3 odst. 1 písm. b) 
S ohledem na to, že mechanismus zajišťující opakované plnění je upraven v § 4 
návrhu vyhlášky, je vhodné doplnit na tuto úpravu odkaz. 
 
K § 3 odst. 3: 
Máme za to, že ustanovení § 3 odst. 3 věta druhá návrhu neodpovídá plně čl. 20 
odst. 3 písm. d) větě druhé směrnice 2014/40/ES. V dotčeném ustanovení směrnice 
je stanoven požadavek, aby jiné látky než složky uvedené v odst. 2 druhém 
pododstavci písm. b) čl. 20 (tj. složky uvedené v seznamu složek a emisí, který má 
být obsažen v oznámení podle čl. 20 odst. 2 směrnice 2014/40/EU) směly být 
v tekutině obsahující nikotin přítomny pouze ve stopovém množství a jsou-li taková 
stopová množství během výroby technicky nevyhnutelná. Tento požadavek má mj. i 
tu funkci, že doplňuje úpravu seznamu složek a emisí obsaženou v čl. 20 odst. 2 
druhý pododstavec písm. b), když z daného požadavku vyplývá, že látku není nutné 
uvádět jako složku na seznamu podle čl. 20 odst. 2 druhý pododstavec písm. b), 
pokud je přítomná v tekutině obsahující nikotin ve stopovém množství a během 
výroby jsou jejich stopová množství technicky nevyhnutelná. 
Požadujeme proto vymezit „jiné látky“ nikoliv pomocí látek uvedených v (blíže 
neurčeném) složení tekuté náplně a látek vznikajících emisí, ale pomocí odkazu 
na seznam, který odpovídá seznamu složek a emisí podle čl. 20 odst. 2 druhý 
pododstavec písm. b), tj. seznam složek a emisí podle § 6 odst. 3 písm. b) 
návrhu. 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

Akceptováno. 
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Dále je vhodné zvážit, zda má význam v navrhované úpravě uvádět látky 
vznikající emisí, neboť ty se zřejmě při výrobě tekutých náplní ve výrobku 
nevyskytují. 
 
V ustanovení § 3 odst. 3 chybí určení toho, v čem mohou být „jiné látky“ obsaženy ve 
stopovém množství. Je proto nutné doplnit do ustanovení § 3 odst. 3 určení 
toho, v čem mohou být „jiné látky“ obsaženy ve stopovém množství, např. 
doplněním slov „v tekuté náplni“ před slova „obsaženy ve stopovém 
množství“. 
 
K § 3 odst. 7 
Úvodní část ustanovení stanoví: 
 „Tekuté náplně do elektronických cigaret obsahující nikotin může maloobchodní 
prodejce uvádět na trh pouze v nádobách o objemu nejvýše 10 ml“. 
Předkladatel vychází z českého znění ustanovení čl. 20 odst. 3 písm. a) směrnice 
2014/40/EU. Nicméně např. francouzská a anglická verze výslovně uvádí, že 
tekutina/tekuté náplně obsahující nikotin se uvádí na trh v (určených?) náhradních 
náplních (des flacons de recharge a refill containers) a nikoli ve specifických 
nádobách, jak je uvedeno v české verzi. Je nutné nahradit slovo „nádobách“ 
slovy „náhradních náplní“. 

 
Dále není jasné, z jakého důvodu se zde výslovně uvádí jako povinný subjekt 
maloobchodní prodejce. Je sice pravda, že toliko maloobchodní prodejce uvádí na 
trh, nicméně okruh povinných subjektů podle ustanovení § 12h odst. 1 zákona (byť 
v obecnějších souvislostech) je širší a ani koncepce předkládaného návrhu zde 
použitému výslovnému uvedení povinného subjektu neodpovídá. Je vhodné 
vypustit z navrhované úpravy povinný subjekt. 

 
K § 4 
Je matoucí, pokud ustanovení § 4 používá spojku „nebo“ mezi elektronickými 
cigaretami a náhradními náplněmi. Je nepochybné, že navrhovaná úprava se 
vztahuje na oba produkty (viz čl. 2 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/586). 
Je nutné nahradit spojku „nebo“ mezi elektronickými cigaretami a náhradními 
náplněmi spojkou „a“. 
 
K § 4 odst. 1 – úvodní část ustanovení poznámka pod čarou č. 3) 

Akceptováno. 

Dotčené části ustanovení byly 
vypuštěny. 

Akceptováno. 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

Akceptováno. 
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Poznámka pod čarou č. 3 odkazuje na prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/586. 
Navrhovaná úprava není jasná. Jednak odkaz na výše uvedený právní akt EU je již 
v poznámkovém aparátu uveden, a pokud se má upřesnit pojem „mechanismus pro 
opakované plnění“, upozorňujeme, že sám výše uvedený právní akt EU takovou 
legální definici de facto neobsahuje. Je vhodné vypustit poznámku pod čarou č. 3. 
 
K § 4 odst. 2: 
V čl. 2 odst. 2 prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/586 stanoví specificky, že 
pokyny pro opětovné plnění, včetně nákresu, šířka trysky nebo šířka otvoru nádržky 
resp. typy dokovacího systému, se kterými jsou náhradní náplně a elektronické 
cigarety kompatibilní, se uvedou „v návodu na použití“ (jenž je součástí letáku podle 
čl. 20 odst. 4 písm. a) směrnice 2014/40/EU). Proto je nutné upravit návětí § 4 
odst. 2 tak, aby z něj vyplývalo, že informaci podle písm. a) resp. b) má 
obsahovat návod k použití v letáku podle § 12h odst. 3 zákona. 
 
 
Ve svém čl. 2 odst. 2 druhém pododstavci stanoví prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 
2016/586 ohledně uvedení šířky trysky nebo šířky otvoru nádržky mj. požadavek, aby 
šlo o uvedení způsobem, který umožní spotřebiteli ověřit si, zda jsou náhradní náplně 
a elektronické cigarety kompatibilní. Tento požadavek návrh opomíjí. Požadujeme 
proto doplnit do ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) požadavek, aby se údaj o šířce 
trysky nebo šířce otvoru nádržky uvedl způsobem, který umožní spotřebiteli 
ověřit si, zda jsou náhradní náplně a elektronické cigarety kompatibilní. 
 
 
K § 5 
Co se týče uvádění spojky „nebo“ mezi vymezenými produkty uplatňujeme obdobnou 
připomínku jako K § 4. 
 
K § 5 odst. 1 
Navrhovaná úprava je uvozena slovy „Kromě požadavků na označování podle 
zákona“. To je matoucí, neboť navrhovaná úprava stanoví pouze způsob provedení 
zdravotního varování, jak požaduje § 12h odst. 2 písm. g) zákona.  Je nutné 
vypustit slova „Kromě požadavků na označování podle zákona“. 
 
K § 5 odst. 2 písm. d) 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

Akceptováno. 
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Navrhovaná úprava má za cíl částečnou transpozici ustanovení čl. 9 odst. 4 písm. b) 
směrnice 2014/40/EU. Tento požadavek se má zřejmě vztahovat na balení, resp. 
jednotkové balení, kvádrového tvaru a na vnější balení bez omezení tvaru. Taková 
úprava však z navrhované úpravy nevyplývá.  Je nutné řádně transponovat 
ustanovení čl. 9 odst. 4 písm. b) směrnice 2014/40/EU. 
 
K § 5 odst. 2 písm. e) 
Podle navrhované úpravy má zdravotnické varování pokrývat 30 % ploch povrchu 
jednotkového balení a jakéhokoli vnějšího obalu. Nicméně např. podle francouzské a 
anglické jazykové ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice 2014/40/EU se 
procentní podíl vztahuje pouze k příslušným plochám, na kterých je zdravotní 
varování uvedeno (v návrhu jsou příslušné plochy transponovány do § 5 odst. 2 
písm. f). Je nutné řádně transponovat ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. b) 
směrnice 2014/40/EU.  

 
K § 5 odst. 3 písm. b) 
Podle navrhované úpravy se zákaz naznačování menší škodlivosti elektronické 
cigarety nebo náhradní náplně vymezuje vůči výrobkům stejné kategorie. Nicméně 
podle ustanovení čl. 13 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/40/EU se má tento zákaz 
vymezit toliko vůči „jiným“.  Je nutné změnit navrhovanou úpravu tak, aby 
odpovídala ustanovení čl. 13 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/40/EU. 
 
K § 6 odst. 3 písm. c) 
S ohledem na konkrétnost navrhované úpravy je nutné upřesnit, co se rozumí 
termínem „těchto složkách a emisí“. 
 
K § 6 odst. 3 písm. e) 
S ohledem na řádnou transpozici ustanovení čl. 20 odst. 2 písm. e) je zřejmě nutné 
vztáhnout navrhovanou úpravu i na náhradní náplně. 
 
K § 7: 
Ustanovení musí zohlednit, že maloobchodním prodejcem bude moci být i fyzická 
osoba resp. právnická osoba, které nemá formu společnosti (obchodní společnosti?). 
Tomu požadujeme přizpůsobit požadované údaje v písm. a) odst. 1. 

 
K § 7 odst. 1 písm. b) 

Akceptováno. 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 
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Závěr navrhované úpravy uvádí de facto tři služby. Nicméně tento výčet má zřejmě 
definovat službu informační společnosti ve smyslu ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. b) 
směrnice EU 2015/1535. Navrhovaná úprava je tedy zmatečná. Je nutné uvést 
řádnou definici služby informační společnosti. Respektive je vhodné odkázat 
na její definici uvedenou v ustanovení § 1 odst. 5 nařízení vlády č. 339/2002 Sb. 
 
K § 8 odst. 2: 
Požadujeme vyjmout beznikotinové elektronické cigarety z požadavku, aby se 
informace podle písmene d) předkládaly i v anglickém jazyce, resp. tento 
požadavek ve vztahu k beznikotinovým elektronickým cigaretám (které 
nespadají do působnosti směrnice 2014/40/EU) odůvodnit. 
 
K § 9 odst. 3 písm. c) 
uplatňujeme obdobnou připomínku jako K § 5 odst. 2 písm. d). 
 
K § 9 odst. 3 písm. d) 
Zde uplatňujeme obdobnou připomínku jako K § 5 odst. 2 písm. e), a to ve 
vztahu k ustanovení čl. 21 odst. 3 směrnice 2014/40/EU, kde i česká jazyková 
verze výslovně počítá s příslušným povrchem. 
 
K § 9 odst. 4 písm. c) 
Zde uplatňujeme obdobnou připomínku jako K § 5 odst. 3 písm. b). 
 
K § 10 odst. 1: 
Požadavek, aby seznam podle § 10 odst. 3 písm. b) uváděl rovněž všechny emise 
vnikající použitím bylinného výrobku určeného ke kouření, neodpovídá žádnému 
ustanovení směrnice 2014/40/EU. Požadujeme požadavek nevykazovat jako 
implementační vůči směrnici 2014/40/EU. Požadujeme jej také odůvodnit 
v odůvodnění návrhu.  
 
K § 11: 
V § 11 odst. 1 se mluví o oznamovacích povinnostech podle § 5 a 9. Ustanovení § 5 
a § 9 však neobsahují úpravu, která by se týkala oznamovací povinnosti. 
Předkladatel měl zřejmě na mysli oznamovací povinnosti podle § 6 a 10. 
Požadujeme opravit.  

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

 

 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

Akceptováno. 
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Pokud jde o elektronické cigarety a náhradní náplně do nich, je stanovení lhůty v § 
11 odst. 1 transpozicí čl. 20 odst. 2 první pododstavec směrnice 2014/40/EU. 
Požadujeme proto v tomto směru doplnit výkaznictví.  
 
 
 

 
Úprava navrhovaná v odst. 2 a 3 je již obsažena v ustanovení ČÁSTI PRVNÍ Čl. II 
body 5. a 7. novelizačního zákona č. 180/2016 Sb., a proto je nutné tuto 
navrhovanou úpravu vypustit a v návaznosti na to upravit i zvláštní část 
odůvodnění. 

  
K odůvodnění návrhu: 

Čtení návrhu a zvláštní části odůvodnění může vést k mylnému dojmu stran 
úpravy týkající se elektronických cigaret, a totiž, že představuje transpozici jak ve 
vztahu k nikotinovým, tak ve vztahu k beznikotinovým elektronickým cigaretám. Je 
vhodné, aby byla zvláštní část odůvodnění náležitě doplněna tak, aby bylo zřejmé, že 
se v případě elektronických cigaret bez obsahu nikotinu jedná o čistě vnitrostátní 
úpravu.  

Ve zvláštní části odůvodnění je rovněž vhodné odůvodnit rozsah požadavků 
na beznikotinové elektronické cigarety (mj. rozsah zakázaných prvků a rysů 
v označení podle § 5, rozsah oznamovaných informací o elektronické cigaretě podle 
§ 6, rozsah oznamovaných informací o trhu a požadavek na předložení určitých 
informací v anglickém jazyce podle § 8). 

 
Dále v odůvodnění návrhu postrádáme informaci, že v případě 

beznikotinových elektronických cigaret a bylinných výrobků určených ke kouření 
bude společná vstupní brána EU-CEG používána nad rámec prováděcích rozhodnutí 
ke směrnici 2014/40/EU, včetně uvedení právního základu, který takové používání 
společné vstupní brány EU-CEG Českou republikou umožní a popisu zajištění 
ochrany osobních údajů v této souvislosti. Je vhodné tyto informace do odůvodnění 
návrhu doplnit. 

 
 
 
 

Vzhledem k předpokládané 
délce notifikace návrhu 
u Evropské komise je 
nezbytné navrhnout delší 
lhůtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

(V případě ČR bude EU-CEG 
využívána pro oznamování 
elektronických náplní a 
náhradních náplní do nich bez 
obsahu nikotinu a pro 
oznamování bylinných výrobků 
určených ke kouření, kdy se 
jedná o požadavek nad rámec 
směrnice 2014/40/EU.  Takové 
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využití umožňuje uzavřená 
„Dohoda o úrovni služeb mezi 
EK (DG SANTÉ) a 
Ministerstvem zdravotnictví, 
resp. Ministerstvem 
zemědělství, která byla 
zpracována na základě 
prováděcího rozhodnutí (EU) 
č. 2015/2183, resp. 
prováděcího rozhodnutí 
Komise (EU) č. 2015/2186. 
Podle tohoto nařízení mají 
členské státy oprávnění 
uchovávat údaje předložené 
ekonomickými subjekty 
v zařízeních EK. EK pro 
poskytnutí a využívání této 
služby byla zmocněna 
k vypracování standardní 
dohody o úrovni služeb, která 
bude podepsaná na jedné 
straně zástupcem EK a na 
druhé straně zástupcem 
kompetentního orgánu 
členského státu. Podle dohody 
uzavřené mezi EK a 
Ministerstvem zdravotnictví, 
resp. Ministerstvem 
zemědělství, se využívání EU-
CEG vztahuje i na oznamování 
údajů o elektronických 
cigaretách a náhradních 
náplních do nich a o bylinných 
výrobcích určených ke 
kouření. Podle dohody EK 
zajistí nezbytná opatření na 
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Rovněž je vhodné, aby se odůvodnění návrhu neuvádělo, že povinnost uvádět na 
obalu zdravotní varování resp. povinnost registrace maloobchodního prodejce u 
přeshraničního prodeje na dálku, jsou požadavky vyhlášky. Vyhláška stanoví pouze 
požadavky ohledně způsobu plnění těchto zákonem stanovených povinností.  

 
 
 
 
 
 
Dále není vhodné, aby odůvodnění návrhu uvádělo rozsah, v jakém se požadavky na 
rozdíl od nikotinových elektronických cigaret nevztahují na  beznikotinové 

ochranu bezpečnosti a 
integrity prostředí národního 
úložiště, jako jsou vhodné 
firewally, šifrované kódy, 
antivirový software a ověřování 
uživatelů. Do systému bude 
mít přístup pouze národní 
správce jmenovaný členským 
státem, počet přístupových 
míst se omezuje na 15 a bude 
určen pouze kompetentním 
orgánům státní správy nebo 
dozorovým orgánům. 
Mlčenlivost o získaných 
informací vyplývá jednak 
z povahy vykonávané práce 
(státní služba) a z kontrolního 
a správního řádu.) 

 

 

 

 

Akceptováno. 
(Vzhledem k tomu, že řada 
požadavků stanovené 
v návrhu vyhlášky se vztahuje 
i na elektronické cigarety….; 
dále upraveno odůvodnění 
k § 7 ve Zvláštní části) 

 

 

Akceptováno. 
Upravena věta v odstavci 
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elektronické cigarety, nepřesně a vnitřně rozporně (srov. třetí odstavec „Vysvětlení 
nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů“ a 
předposlední odstavec „Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy 
Evropské unie, …“). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr: 
 Návrh vyhlášky je s právem EU částečně slučitelný. 

Nedostatky po stránce formální je nutno napravit. 
 
Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
K návrhu obecně: 

Podle § 12h odst. 2 zákona o potravinách jsou výrobce, dovozce, 
maloobchodní prodejce a distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní 
do nich povinni způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem zajistit na 
jednotkovém balení nebo vnějším balení elektronických cigaret nebo náhradních 
náplní do nich uvedení informací stanovených v písm. a) až g). Prováděcí předpis 
opomíjí stanovit způsob pro uvedení informací podle písm. a) až f), a tak nebude 
možné uvést výše uvedené informace „způsobem stanoveným prováděcím právním 
předpisem“, jak předpokládá zákon. 

 
K § 10: 
Upozorňujeme, že mají-li se podle § 10 odst. 1 návrhu předkládat údaje ve formátu 
podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/2186, zřejmě bude nutné stanovit 
úpravu udělování identifikačního čísla předkladatele údajů a udělování 
identifikačního čísla výrobku. 

Vysvětlení nezbytnosti 
navrhované právní úpravy. 

(„Vzhledem k zahrnutí 
elektronických cigaret 
a náhradních náplní do nich 
bez obsahu nikotinu do 
působnosti zákona o 
potravinách se řada 
požadavků stanovených tímto 
prováděcím předpisem 
vztahuje rovněž na 
elektronické cigarety 
a náhradní náplně do nich bez 
obsahu nikotinu.“) 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

Úřad vlády Doporučujeme v návrhu vyhlášky zpřesnit označování elektronických cigaret a Akceptováno. 
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místopředseda 
vlády pro 

vědu, výzkum 
a inovace 

omezit jej pouze na náhradní náplně a na tu část elektronických cigaret, které 
obsahují náplň určenou k užívání. 
Odůvodnění: 
Předkládaný návrh vyhlášky provádí § 12h zákona o potravinách a tabákových 
výrobcích, jehož účelem má být regulace obsahu směsí, které jsou přímo součástí 
elektronické cigarety nebo jsou prodávány samostatně. Stávající znění návrhu 
vyhlášky se však vztahuje na všechny komponenty elektronických cigaret, nicméně 
některé jejich součásti jsou komplementární i s jinými výrobky (baterie, kabely, 
nabíječky). U těchto součástí je zbytečné uvádět jejich složení, zákaz manipulace a 
další nároky plynoucí ze zákona o potravinách a tabákových výrobcích – tyto 
povinnosti by de facto dopadly na všechny výrobce/dovozce předmětných produktů 
bez ohledu na to, zda jej primárně užívají pro elektronické cigarety. V této souvislosti 
odkazujeme na úpravu zdravotního varování v návrhu vyhlášky, které se vztahuje 
výhradně na náplně obsahující nikotin, nikoli na všechny komponenty elektronické 
cigarety 

 

Úřad vlády 
 

Úvod 
Ministrem zdravotnictví je předkládán do meziresortního připomínkového řízení 
návrh vyhlášky o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných 
výrobcích určených ke kouření. 
Předkládaný návrh vyhlášky je prováděcím právním předpisem k zákonu 
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 180/2016 Sb., kterým se mění 
zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony (dále jen „zákon o potravinách“), který nabyde účinnosti dnem 7. září 2016. 
Předkládaná vyhláška navazuje na zákonné zmocnění  vyplývající z § 19 odst. 4 
zákona o potravinách a stanoví obecné požadavky na elektronické cigarety a 
náhradní náplně do nich, způsob označování elektronických cigaret a náhradních 
náplní do nich, požadavky na oznamování elektronických cigaret a náhradních 
náplní do nich, způsob registrace u přeshraničního prodeje na dálku, způsob 
označování bylinných výrobků určených ke kouření a oznamování bylinných výrobků 
určených ke kouření. 
V souladu se zmocněními uvedenými v zákonu o potravinách se v předkládaném 
návrhu prováděcího předpisu stanoví další požadavky na elektronické cigarety a 
náplně do nich a bylinné výrobky určené ke kouření, a to v návaznosti na požadavky 
stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 
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2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se 
výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení 
směrnice 2001/37/ES. Tyto požadavky se, s výjimkou uvedení zdravotního varování, 
vztahují i na elektronické cigarety a náhradní náplně do nich bez obsahu nikotinu. 
 
 
 

 
2. Ve znění ustanovení § 5 odstavec 1 navrhujeme nahradit zdravotní varování 
„Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou.“ textem „Tento 
výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití nekuřáky se 
nedoporučuje.“ v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU 
ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států 
týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových  
a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2011/37/ES. Navržené zdravotní 
varování nepřímo poukazuje na možnost užívání elektronických cigaret kuřáky za 
účelem snížení rizik vyplývajících z kouření běžných tabákových výrobků. Současně 
přímo varuje prvouživatele elektronických cigaret – nekuřáky před jejich návykovou 
povahou. Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Na základě diskuse se 
zástupci odborných 
společností (v rámci pracovní 
skupiny pro problematiku 
návykových nemocí při MZ) 
a s ohledem na vyjádření 
zástupců výrobců a dovozců 
elektronických cigaret 
a náhradních náplní do nich 
byla v přípravné fázi zvolena 
verze zdravotního varování 
„Tento výrobek obsahuje 
nikotin, který je vysoce 
návykovou látkou.“. 
Na základě připomínky 
podstatné povahy obdržené 
od Úřadu vlády ČR – Odboru 
protidrogové politiky v rámci 
mezirezortního 
připomínkového řízení byla 
nakonec zvolena delší verze 
varování „Tento výrobek 
obsahuje nikotin, který je 
vysoce návykovou látkou. 
Jeho užití nekuřáky se 
nedoporučuje.“. 
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3. V hodnocení rizikovosti elektronických cigaret a bylinných výrobků určených ke 
kouření doporučujeme nezaujatě reflektovat vědecké argumenty a vycházet např. z 
prohlášení předních odborníků v oblasti výzkumu nikotinu a politiky veřejného zdraví 
z r. 2014, adresovaný ředitelce Světové zdravotnické organizace (WHO), ve kterém 
signatáři řadí výrobky na bázi nikotinu mezi prostředky snižování rizik u stávajících 
kuřáků. Tento závěr potvrzují i současné studie  
a systematické přehledy, které poukazují na účinnost elektronických cigaret při 
redukci a odvykání kouření a na výrazné veřejnozdravotní efekty užívání 
elektronických cigaret kuřáky. Odkazy na tyto studie 
https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-
tobacco-estimates-landmark-review, https://www.gov.uk/government/publications/e-
cigarettes-an-evidence-update, 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/45710
2/Ecigarettes_an_evidence_update_A_report_commissioned_by_Public_Health_Eng
land_FINAL.pdf, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4631136/, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26566380, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25515689, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25089953  
S ohledem na výše uvedené navrhujeme: 
V ustanovení § 5 odstavec 3 písm. b) navrhujeme vypustit část věty „nebo že jejím 
cílem je snížení účinků některých škodlivých složek kouře“. Tato připomínka je 
zásadní. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Předmětnou část věty 
v ustanovení § 5 odst. 3 písm. 
b) nelze vypustit, neboť by 
nebyla dostatečně 
transponována směrnice 
2014/40/EU – konkrétně 
ustanovení v čl. 20 odst. 4 b) ii. 
V tomto ustanovení se 
odkazuje i čl. 13 odst. 1 písm. 
b), které předmětnou část věty 
obsahuje. 
V souvislosti s odkazy na 
zprávu Public Health England 
k tématu elektronických cigaret 
si dovolujeme upozornit např. 
na článek uveřejněný v 
časopisu Lancet který výsledky 
prezentované ve zprávě i 
použitou metodologii 
zpochybňuje. Viz: 
http://thelancet.com/journals/la
ncet/article/PIIS0140-
6736(15)00042-2/fulltext. 
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4. V části Důvodové zprávy „Zhodnocení platného právního stavu  
a odůvodnění nezbytnosti změn“ navrhujeme vypustit větu „Nelze akceptovat názor, 
že se jedná o „zdravější“ variantu kouření ve srovnání s tabákovými výrobky, nebo 
prostředek k odvykání kouření, protože přímé vdechnutí nikotinu do plic může vést 
k silnějšímu toxikologickému, fyziologickému a návykovému účinku než v případě 
klasické odvykací terapie, s níž jsou nezřídka tyto výrobky porovnávány.“ Toto 
souvětí nemá vnitřní logiku, neboť jeho druhá část není zdůvodněním jeho první 
části, neboť odkazuje věcně na jiné souvislosti.  Požadujeme ji nahradit větou „Je 
patrné, že elektronické cigarety na bázi nikotinu mohou v kontextu „harm reduction“ 
účinně nahradit tabákové výrobky určené ke kouření, a to s velmi nízkými riziky pro 
uživatele, a významně tak snížit veřejnozdravotní dopady kouření.“ Tato připomínka 
je zásadní 

 
 
 
 
Akceptováno částečně, 
vypuštěna druhá část věty: 
„Za současného stavu 
vědeckého poznání nelze 
bezvýhradně akceptovat 
názor, že se jedná o 
„zdravější“ variantu kouření ve 
srovnání s tabákovými 
výrobky, nebo prostředek 
k odvykání kouření.“ 
Dále byly do textu doplněny 
závěry z nejnovější zprávy 
WHO k tématu ENDS/ENNDS, 
podle níž mimo jiné vzhledem 
k malému množství vědeckých 
důkazů a jejich nízké kvalitě 
nelze prozatím určit, zda 
ENDS mohou pomoci většině 
kuřáků přestat kouřit či jim 
v tom brání.  
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Ministerstvo 
financí 

V části definující předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní 
úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty je ve věci identifikace a 
kvantifikace finančních dopadů odkazováno na důvodovou zprávu k novele zákona 
o potravinách č. 180/2016 Sb., a na dopadovou studii k návrhu tabákové směrnice 
a dopadovou zprávu k této směrnici s odkazy na internetové stránky Evropské 
komise DG. Daný postup nepovažujeme za vhodný. Souhrn dopadů by měl být 
uveden přímo také v rámci předkládaného materiálu. Tato připomínka je zásadní.  
 
 
 
 
str. 11 - ve větě „V praxi se lze….“ chybí sloveso 
 
 
 
str. 12 - žádáme o sdělení, zda jsou na trhu výrobky, u kterých je výrobcem 
deklarován účel použití elektronické cigarety jako pomůcky při odvykání kouření, 
tedy, zda jsou v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, léčivým přípravkem – 
zásadní připomínka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
str. 13 - doporučujeme upravit dikci věty třetího odstavce následovně „Požadavky na 
regulaci reklamy na elektronické cigarety…“  
 
 
 
str. 15 - pro zpřesnění a větší srozumitelnost doporučujeme přeformulovat úvodní 
část prvního odstavce následovně: 

Akceptováno.  
Do odůvodnění byla vložena 
věta: „Vyhláška nebude 
mít dopad na státní rozpočet 
a ani na veřejné rozpočty.“ 
Ve zbytku byl použit shodný 
postup jako v obdobném 
případě vyhlášky č. 261/2016 
Sb., o tabákových výrobcích. 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno („V praxi se lze setkat 
s případy…“). 
 
Akceptováno.  
Doplněna věta na str. 12 
odůvodnění („V současné 
době není na trh ČR žádný 
výrobek typu elektronické 
cigarety včetně náhradních 
náplní do nich, který by byl 
registrován jako léčivý 
přípravek, a dosud ani nebyla 
podána žádost 
o zaregistrování tohoto druhu 
výrobku jako léčivého 
přípravku.“) 
 
Akceptováno.  
  
 
 
 
Akceptováno jinak. 
(Mezi pozitivní dopady 
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Mezi pozitivní dopady regulace ve vztahu k problematice veřejného zdraví 
bezpochyby patří skutečnost, že budou k dispozici informace o úplném složení 
tekutých náplní a další studie o dopadech na zdraví, a to ještě před uvedením těchto 
výrobků na trh. Bude tak možné provádět analýzu rizik těchto výrobků.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze znění odstavce „V případě bylinných výrobků určených ke …“ na str. 14 vyplývá, 
že se nepodařilo identifikovat žádný subjekt, který by tento typ výrobků na trh ČR 
uváděl. Tyto výrobky tedy na trhu nejsou, přesto se např. na str. 11 uvádí, že „Na 
trhu se lze v současnosti setkat, mimo jiné, i s bylinnými výrobky určenými ke 
kouření, které neobsahují tabák, např. bylinné …“. Požadujeme text upravit podle 
skutečnosti a připojit vysvětlení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K § 3 
odst. 7 - doporučujeme zavést omezení pro objemy náplní do e-cigaret jak na náplně 
obsahující nikotin, tak bez nikotinu. Usnadní se tím kontrola dodržování vyhlášky (1 
regulace pro všechny e-cigarety) a zvýší bezpečnost pro uživatele (nelze vyloučit, že 
náplně bez nikotinu nemohou být v nadměrném množství pro uživatele nebezpečné) 

regulace ve vztahu 
k problematice veřejného 
zdraví bezpochyby patří 
skutečnost, že budou 
k dispozici informace o úplném 
složení tekutých náplní a další 
studie o dopadech na zdraví, 
které budou k dispozici ještě 
před uvedením těchto výrobků 
na trh. Bude tak možné 
v návaznosti na předložené 
informace provést posouzení 
rizika těchto výrobků.)   
 
 
 
Akceptováno. 
 (Na trhu některých členských 
států Evropské unie se lze 
v současnosti setkat mimo jiné 
i s bylinnými výrobky určenými 
ke kouření, které neobsahují 
tabák, např. bylinné cigarety, 
bylinné směsi do vodních 
dýmek, kdy vzhledem 
k volnému pohybu zboží nelze 
vyloučit rovněž jejich umístění 
na trh České republiky.) 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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odst. 5 a 6 - doporučujeme strukturovat následovně: 
(5) Tekuté náplně do elektronických cigaret nesmí obsahovat  
a) vitaminy nebo jiné přísady, které vytváří dojem, že tekutá náplň je zdraví 
prospěšná nebo že představuje snížené zdravotní riziko, 
b) kofein, taurin nebo další přísady a stimulující složky, které jsou spojovány s 
energií a vitalitou, 
c) přísady, jejichž vlastnosti způsobují zbarvení emisí, 
d) přísady, které mají v neshořelé formě vlastnosti karcinogenní, mutagenní 
nebo toxické pro reprodukci.  
(6) Tekuté náplně do elektronických cigaret s obsahem nikotinu mohou obsahovat 
nejvýše 20 mg nikotinu/ml. 
 
- odst. 3 - doporučujme vypustit první větu pro nadbytečnost. Dle našeho názoru je 
dostatečné zavést povinnost, že jiné látky než látky uvedené ve složení náplně se 
mohou vyskytovat pouze ve stopovém množství. Termín „vysoká čistota“ je bez 
dalšího vysvětlení nejednoznačný. Problematika je blíže vysvětlena ve zvláštní části 
Odůvodnění k vyhlášce, což je, dle našeho názoru, dostatečné - navrhujeme vypustit 
z druhé věty slovo „emisí“. Emise je obecně chápána jako výsledek procesu (např. 
spalováním vznikají emise), nikoliv jako prostředek, kterým něco vzniká (látky 
vznikající emisí). V tomto kontextu je, dle našeho názoru, význam použití slova 
„emise“ nejasné a je možné ho vypustit bez náhrady.  
 
 
 
 
 
- odst. 2 - termín „rovnoměrně za normálních podmínek použití“ je nejednoznačný. Je 
obtížné stanovit, co jsou normální podmínky použití a co již ne. Doporučujeme proto 
text „za normálních podmínek použití“ vypustit,- žádáme o vysvětlení, jak se bude 
zjišťovat splnění podmínky rovnoměrného uvolňování, případně, zda zjištěné 
nerovnoměrné uvolňování nikotinu povede k uložení sankce. V opačném případě jde 
o nadbytečné ustanovení. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno.  
Požadavek na „vysokou 
čistotu“ musí zůstat, kdy 
z hlediska chemického se 
jedná o zavedený a 
srozumitelný pojem; pokud by 
nebyla tato podmínka splněna, 
mohly by být používány látky 
obsahující zvýšené množství 
nečistot; např. pro účely 
analýzy jsou chemické látky 
s vysokou čistotou 
označovány jako p.a.  
 
Vysvětleno.  
Jedná se o transpozici čl. 20 
odst. 3 písm. f) směrnice a 
jedná se o jeden z požadavků 
charakterizující elektronické 
cigarety. Rovnoměrné 
uvolňování se bude zjišťovat 
laboratorně, a k termínu 
„rovnoměrné uvolňování za 
normálních podmínek použití“ 
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K § 3 - text odstavce 4 doporučujeme upravit takto „…mohou kromě nikotinu 
obsahovat pouze ….nezahřáté formě.“ Doporučujeme zaměnit pořadí odstavců 6 a 7 
z důvodu logické návaznosti. Zároveň doporučujeme přeformulovat text odstavce 5 
písm. b) bod 4, a to i přes to, že se jedná o transpoziční ustanovení. Tak jak je 
příslušné ustanovení navrženo, neodpovídá pravidlům českého jazyka. 
 
K § 5 - doporučujeme v tomto ustanovení nahradit slovo „rys“ např. slovem „znak“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K § 11 - odst. 1 - ustavení § 5 a 9 neupravují oznamovací povinnost, nýbrž 
označování elektronických cigaret a bylinných výrobků určených ke kouření. V tomto 
směru je třeba text přeformulovat (úprava má směřovat zřejmě k tomu, aby výrobky 
neoznačené v souladu s touto vyhláškou mohly být ještě po určitou omezenou dobu 
nabízeny k prodeji a prodávány). 
K § 11 odst. 2 - není jasné, proč se přechodné ustanovení týkající se oznámení 
podle § 12h odst. 4 písm. a) zákona, resp. § 6 vyhlášky vztahuje na maloobchodní 
prodejce prodávající elektronické cigarety nebo náhradní náplně do nich 
prostřednictvím prodeje na dálku. Obě uvedená ustanovení přitom upravují 
oznamovací povinnost pro výrobce a dovozce obecně, přechodné ustanovení by 
tedy mělo řešit lhůtu pro oznámení podle § 6 vyhlášky pro všechny výrobce a 

se v současné době připravuje 
doporučení k interpretaci 
na úrovni EK. Pouze v rámci 
sjednocení dikce návrhu 
vyhlášky bylo slovo 
„normálních“ nahrazeno 
slovem „běžných“. 
 
 
Akceptováno jinak. 
Ustanovení dotčených 
odstavců byla upravena dle 
připomínek KOM. 
 
 
Neakceptováno.  
Zákon č. 110/1997 Sb. 
a vyhláška stanovující 
požadavky na tabákové 
výrobky již termín „rys“ 
používá a touto vyhláškou se 
transponují stejná ustanovení 
tabákové směrnice. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Ustanovení § 11 odst. 2 a 3 
byla vypuštěna. 
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dovozce, kteří v současné době tyto výrobky dováží, resp. uvádí na trh. 
K § 11 odst. 3 - Není nám jasná formulace  „výrobky, které …byly … uvedeny na trh 
…. mohou být uváděny na trh“ . Doporučujeme zvážit, zda by formulace neměla být 
upravena v tom smyslu, že výrobky vyrobené přede dnem účinnosti této vyhlášky 
nesplňující její požadavky mohou být nabízeny k prodeji a prodávány pouze do 
určitého data. 
 
Doporučujeme upravit gramatické a stylistické nepřesnosti, konkrétně v § 4 odst. 1 
úvodní části ustanovení a v § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení je třeba za slovo 
„nikotin“ vložit chybějící čárku a za slovem „nikotinu“ čárku vypustit; v § 11 odst. 1 
uvést slovo „povinnosti“ v návaznosti na přísudek v jednotném čísle; v § 11 odst. 3 je 
třeba za slova „účinnosti této vyhlášky“ doplnit chybějící čárku. V rozdílové tabulce 
na str. 12 je namísto „§ 9 odst. 3“ uveden „§ 8 odst. 3“. 
 
K § 4 – doporučujeme upravit text § 4 odst. 2 písm. b) podobně jako v případě § 4 
odst. 2 písm. a), tedy na konci § 4 odst. 2 písm. b) doplnit slova „, v případě použití 
mechanismu podle odstavce 1 písm. b)“. 
 
Doporučujeme sjednotit text § 6 odst. 3 písm. b) návrhu vyhlášky s § 10 odst. 3 písm. 
b), tedy za slovo „včetně“ doplnit slova „údajů o“. 
 
 
 
 
Z odůvodnění k § 6 plyne, že se oznámení bude činit před uvedením výrobků na trh. 
Z § 6 odst. 2 však plyne, že se oznámení má podávat jednak v případě uvedení 
výrobků na trh (nejpozději 6 měsíců před zamýšleným uvedením na trh), ale také v 
případě dovozu (opět 6 měsíců před zamýšleným dovozem), což je nad rámec 
implementace směrnice. Z daného ustanovení lze dále dovodit, že může nastat 
situace, kdy dovozce bude muset toto oznámení činit dvakrát, tedy před dovozem 
a před uvedením na trh (neboť se nevejde do stanovené doby). Požadujeme tento 
nesoulad odstranit. 
 
Doporučujeme vyjasnit vztah (alespoň v odůvodnění) jednotlivých služeb uvedených 
v § 7 odst. 1 písm. b), neboť z daného textu není zřejmé, k jaké pasáži dané věty se 
jednotlivé služby vztahují. 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Gramatické a stylistické 
úpravy byly provedeny. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Na základě připomínky MSp 
byla slova „údajů o“ 
z ustanovení § 10 odst. 3 
písm. b) vypuštěna. 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky 
OKOM. Texty sjednoceny. 
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Doporučujeme v § 8 odst. 2 nahradit slova „písmene d)“ slovy „odstavce 1 písm. d)“. 
 
§ 9 - není zřejmé, proč se v odstavci 1 používá pojem „jednotlivé balení“ a v odstavci 
2 „jednotkové balení“. Doporučujeme používat jednotnou terminologii. 
 
Dle § 9 odst. 5 návrhu vyhlášky se zákaz podle odstavců 3 a 4 vztahuje na všechny 
prvky nebo rysy bez ohledu na způsob jejich vyjádření. Upozorňujeme, že odstavec 3 
žádné zákazy neobsahuje. V § 9 patrně absentuje ustanovení, které by zakazovalo 
naznačování ekonomických výhod, na které je odkazováno v odůvodnění návrhu 
vyhlášky. Doporučuje se v tomto ohledu ustanovení § 9 návrhu vyhlášky zrevidovat. 
 
§ 10 - pokud není dán důvod k odlišné formulaci, doporučujeme sjednotit text § 10 
odst. 3 úvodní části ustanovení návrhu vyhlášky s § 6 odst. 3 úvodní části ustanovení 
návrhu vyhlášky a uvést jej v následujícím znění: „Oznámení podle odstavce 1 
obsahuje tyto informace:“. 

 
§ 11 – upozorňujeme, že přechodné ustanovení § 11 odst. 3 návrhu vyhlášky by 
mělo být obsaženo v zákoně o potravinách a tabákových výrobcích, nikoliv v 
prováděcím právním předpise. Text přechodného ustanovení navíc neodpovídá jeho 
odůvodnění ani obdobnému přechodnému ustanovení vztahujícímu se k 
elektronickým cigaretám a náhradním náplním do nich, které je upraveno v zákoně o 
potravinách a tabákových výrobcích. Zatímco v čl. II bodu 6 zákona č. 180/2016 Sb. 
se důsledně odlišuje lhůta, kdy mohou být elektronické cigarety a náhradní náplně do 
nich vyrobeny nebo uvedeny na trh a označeny (do 19. listopadu 2016), od lhůty, kdy 
mohou být tyto výrobky nabízeny k prodeji a prodávány (do 20. května 2017), 
v návrhu vyhlášky jsou tyto lhůty směšovány, když se v jeho odůvodnění uvádí, že 
„bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a náplně do nich, které 
nesplňují požadavky této vyhlášky a byly vyrobeny nebo uvedeny na trh přede dnem 
nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být uváděny na trh do 20. května 2017.“ 
Odhlédne-li se od skutečnosti, že v případě elektronických cigaret a náhradních 
náplní do nich je část odůvodnění v rozporu s přechodným ustanovením čl. II bodu 6 
zákona č. 180/2016 Sb., upozorňuje se, že v případě bylinných výrobků určeným ke 
kouření není stanovena žádná lhůta, kdy mohou být tyto výrobky nabízeny k prodeji 
a prodávány. S ohledem na výše uvedené se tedy doporučuje zrevidovat přechodné 
ustanovení. 

 
Akceptováno. 
 
Akceptováno. 
Terminologie byla sjednocena. 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Texty byly sjednoceny. 
 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení § 11 odst. 3 bylo 
vypuštěno. 
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§ 11 – upozorňujeme na uvádění nesprávných odkazů v ustanovení § 11 odst. 1 a 2 
návrhu vyhlášky. Doporučujeme tyto odkazy zrevidovat. 

Akceptováno. 
 

Ministerstvo 
pro místní 

rozvoj 

K části II. - návrh vyhlášky  
Doporučujeme uvádět předpisy v poznámce pod čarou v jejich úplném znění.  
 
K části IV. – rozdílové tabulce, k § 3 odst. 5 písm. a) 
Text rozdílové tabulky neodpovídá v tomto bodě textu návrhu vyhlášky („ tekuté 
náplně …mohou (v návrhu vyhlášky)/musí (v rozdílové tabulce) obsahovat nejvýše 
20 mg nikotinu/ml“). Doporučujeme uvést do souladu text návrhu vyhlášky a text 
rozdílové tabulky, který má zajistit nepřekročení uvedeného limitu.  
 
K části IV. – rozdílové tabulce, str. 1 a str. 17 
V části „odpovídající předpis EU“ je uvedeno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 
2016/586/EU, avšak název zde uvedený neodpovídá jeho znění v Eurlexu a ani 
názvu zřejmě téhož prováděcího nařízení, které je uvedené (rovněž neúplně) na 
straně 17. 
Doporučujeme uvést název tohoto nařízení tak, jak je uveden v Eurlexu, a to na 
straně 1 i na straně 17, kde chybí uvedení čísla nařízení.  
 
K části IV. – rozdílové tabulce, k § 3 odst. 5 písm. b) (str. 3) 
Doporučujeme překlep ve slově „prospěšný“ [v rozdílové tabulce uvedený pod 
písmenem a) a v návrhu vyhlášky jako bod1)] opravit a uvést slovo „prospěšná“. Dále 
doporučujeme sjednotit označení odrážek v návrhu vyhlášky a rozdílové tabulky.  
 
K části IV. – rozdílové tabulce, k § 6 odst. 3 písm. a) (str. 9) 
V rozdílové tabulce je překlep u slova „cigarety“, který doporučujeme odstranit.  
 
 
K části IV. – rozdílové tabulce, k § 9 odst. 4 písm. c) (str. 13) 
V rozdílové tabulce uveden text, který postrádá význam, neboť v něm chybí slovo 
„účinky“; toto slovo doporučujeme uvést za slova „omlazující nebo přírodní“. 

Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
Rozdílová tabulka byla 
upravena. 
 

 
 
 

Akceptováno. 
Rozdílová tabulka byla 
upravena. 

 
 
 
 
 

Akceptováno. 
Rozdílová tabulka byla 
upravena. 

 
Akceptováno. 
Rozdílová tabulka byla 
upravena. 

 
Akceptováno. 
Rozdílová tabulka byla 
upravena. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K návrhu vyhlášky: Návrh vyhlášky neprovádí ustanovení § 12i odst. 3 návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, jež uvádí: „Výrobce a dovozce bylinných 
výrobků určených ke kouření jsou povinni Ministerstvu zdravotnictví předložit v 

Akceptováno. 
Do návrhu bylo doplněno 
ustanovení o registraci. 
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elektronické podobě dálkovým přenosem dat informace o bylinném výrobku určeném 
ke kouření podle jeho značky a typu způsobem, v rozsahu a ve lhůtách stanovených 
prováděcím právním předpisem.“ V návaznosti na tuto skutečnost žádáme 
o vysvětlení, jakým způsobem bude předmětné ustanovení návrhu zákona 
provedeno. 

 
Doporučujeme zpřesnění textu v odůvodnění, v němž je na straně 4, v odst. 2 
uvedena již neplatná závazná klasifikace u nebezpečné chemické látky nikotinu (T+: 
R27, T: R25 a N: R51/53). Doporučujeme zde proto uvést platnou závaznou 
klasifikaci: Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 3 (*), H301, Aquatic Chronic 2, H411. 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno („…je závazně 
klasifikovanou nebezpečnou 
látkou (Acute Tox. 1, H310; 
Acute Tox. 3 (*), H301, 
Aquatic Chronic 2, H411), 
pokud svým účelem…“). 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K § 3 odst. 1 písm. a) 
V zájmu dosažení řádné transpozice čl. 20 odst. 3 písm. g) směrnice 2014/40/EU 
doporučujeme na konci textu písmena a) doplnit slova „a proti nežádoucí 
manipulaci“, neboť pojem „nežádoucí manipulace“ má širší význam a nelze jej 
ztotožnit toliko s „manipulací ze strany dětí“. 
 
 
 
 
 
 
K § 4 odst. 2 písm. b) 
Pro lepší orientaci ve struktuře § 4 návrhu doporučujeme na konci textu shora 
uvedeného ustanovení návrhu doplnit slova „, v případě použití mechanismu podle 
odstavce 1 písm. b)“. 
 
K § 6 odst. 1 a § 10 odst. 1  
Doporučujeme terminologicky sjednotit předmětná ustanovení s § 2 písm. a) návrhu, 
a to nahrazením slova „údajů“ slovem „informací“. 
 
K § 6 odst. 3 písm. c) 
Konstatujeme, že na právní úpravu obsaženou v předchozích ustanoveních návrhu 
právního předpisu nelze odkazovat pomocí ukazovacího zájmena „těchto“, neboť 

 
Akceptováno jinak.  
Do daného ustanovení byla 
doplněna slova „a jakékoliv 
nežádoucí manipulaci, která 
by zejména narušovala 
integritu výrobku a byla v 
rozporu s účelem, k němuž 
jsou elektronické cigarety a 
náhradní náplně určeny,“. 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
Akceptováno.  
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taková specifikace není dostatečně určitá. Z toho důvodu doporučujeme nahradit 
slova „těchto složkách a emisích“ slovy „složkách a emisích podle písmena b)“. 
 
K § 7 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 2 
Podle rozdílové tabulky mají shora uvedená ustanovení návrhu transponovat čl. 18 
směrnice 2014/40/EU; tento však nestanoví, že oznámení obsahuje seznam 
členských států, v nichž budou elektronické cigarety uváděny na trh, ani neurčuje, 
jakým způsobem se údaje oznamují. Z toho důvodu doporučujeme buď identifikovat 
správný článek směrnice, který je předmětnými ustanoveními návrhu transponován, 
anebo daná ustanovení návrhu nevykazovat jako implementační, pokud směrnicí tyto 
záležitosti upraveny nejsou. 
 
K § 8 odst. 3 
Povinnost předkládat informace „každoročně“ vyplývá z čl. 20 odst. 7 směrnice 
2014/40/EU, pročež doporučujeme část odstavce 3, tvořenou slovy „Informace podle 
odstavce 1 se předkládají za každý kalendářní rok,“ vykázat jako implementační. 
 
K § 9 odst. 1 
- Jelikož je § 9 odst. 1 návrhu zrcadlovým ustanovením k § 5 odst. 1 návrhu a 
jelikož se na označování bylinných výrobků určených ke kouření taktéž vztahují 
požadavky zákona, doporučujeme v rámci jednotného přístupu k textaci návrhu 
upravit jeho znění následujícím způsobem: 
- „(1) Kromě požadavků na označování podle zákona se na každém jednotlivém 
balení a jakémkoliv vnějším balení bylinných výrobků určených ke kouření uvede 
zdravotní varování „Kouření tohoto výrobku škodí Vašemu zdraví.“.“. 
-  
 
K § 9 odst. 5 
V navrhovaném odstavci 5 došlo k užití chybného odkazu „Zákaz podle odstavců 3 a 
4“, kdy v odstavci 3 nejsou upraveny zákazy, nýbrž povinnosti, pročež doporučujeme 
nahradit nesprávný odkaz slovy „Zákaz podle odstavce 4“. 
 
K § 10 odst. 2 a § 10 odst. 3 písm. a) 
Podle rozdílové tabulky mají shora uvedená ustanovení návrhu transponovat čl. 22 
odst. 1 směrnice 2014/40/EU; tento však nestanovuje konkrétní lhůtu pro předložení 
oznámení, ani nepožaduje, aby oznámení obsahovalo název a kontaktní údaje 

 
 
 
 
Akceptováno.  
Ustanovení § 7 odst. 1 
písm. d) bylo vypuštěno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky 
OKOM. Texty sjednoceny. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
Akceptováno.  
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výrobce. Z toho důvodu doporučujeme buď identifikovat správný článek směrnice, 
který je předmětnými ustanoveními návrhu transponován, anebo daná ustanovení 
návrhu nevykazovat jako implementační, pokud směrnicí tyto záležitosti upraveny 
nejsou. 
 
K § 10 odst. 3 úvodní části ustanovení 
- Jelikož je § 10 odst. 3 návrhu zrcadlovým ustanovením k § 6 odst. 3 návrhu a 
jelikož se v předchozích odstavcích § 10 návrhu pojmu „informace“ vůbec neužívá, 
doporučujeme v rámci jednotného přístupu k textaci návrhu upravit znění úvodní 
části § 10 odst. 3 návrhu následujícím způsobem: 
- „(3) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje“. 
 
K § 10 odst. 3 písm. b) 
Doporučujeme transponovat požadavky čl. 22 odst. 1 směrnice 2014/40/EU přesně, 
a tudíž nahradit slova „obsažených ve výrobku“ slovy „, které se používají při výrobě 
výrobku,“. Směrnice v případě bylinných výrobků určených ke kouření užívá odlišnou 
formulaci než v jejím čl. 20 odst. 2 písm. b), což by měl předkladatel reflektovat. 
 
K § 11 odst. 1 
Předmětné ustanovení návrhu, s výjimkou bylinných výrobků určených ke kouření, 
transponuje čl. 20 odst. 2 směrnice 2014/40/EU, pročež doporučujeme, aby bylo 
v relevantním rozsahu vykázáno jako implementační. 
Taktéž doporučujeme nahradit chybný odkaz „podle § 5 a 9“ slovy „podle § 6 a 10“, 
neboť je oznamovací povinnost upravena v § 6 a 10 návrhu. 
 
K § 11 odst. 3  
Předmětné ustanovení návrhu transponuje čl. 30 písm. c) směrnice 2014/40/EU, 
pročež doporučujeme, aby bylo vykázáno jako implementační. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo vypuštěno, 
neboť plně dostačuje 
přechodné ustanovení 
obsažené v příslušné novele 
zákona. 
 

Ministerstvo 
školství, 

mládeže a 

K § 3 odst. 1 písm. a):  
V tomto ustanovení se stanoví, že elektronické cigarety a náhradní náplně do nich 
musí být zabezpečeny proti manipulaci ze strany dětí. Ačkoliv zvláštní část důvodové 

Vysvětleno. 
Není možné specifikovat 
zabezpečení, jelikož k tomuto 
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tělovýchovy zprávy obsahuje podrobnější informace, doporučujeme zvážit, zda způsob, jakým 
mají být elektronické cigarety a náhradní náplně do nich zabezpečeny, neuvést 
přímo v návrhu. 

není v současné době 
dostatek informací. Nicméně 
se počítá s tím, že budou 
vydána doporučení nebo 
příklady dobré praxe na úrovni 
EK. Nicméně pokud se jedná o 
zabezpečení proti manipulaci 
ze strany dětí, lze odkázat na 
ISO 8317: 2003 (Obaly odolné 
dětem;  Požadavky a zkušební 
postupy pro opakovaně 
uzavíratelné obaly). Výrobek 
musí být takové konstrukce, 
aby nemohl být snadno 
rozlomitelný tak, aby došlo 
následkem tohoto poškození 
k úniku tekutiny. Konkrétní 
způsob naplnění těchto 
podmínek je však ponechán 
na osobě, která elektronickou 
cigaretu na trh uvádí. Není 
záměrem stanovovat přesné 
technické požadavky na 
takové mechanismy, ale pouze 
rámcové podmínky. 

Ministerstvo 
vnitra 

K § 3 odst. 2: 
Elektronické cigarety s obsahem nikotinu by měly uvolňovat dávky nikotinu 
rovnoměrně „za normálních podmínek použití“. Považujeme použitý termín za 
nevhodný, neboť ani odůvodnění neposkytuje bližší vodítka pro určení toho, jaké 
podmínky jsou „normální“. Navíc v § 6 odst. 3 písm. d) a g) se v obdobném kontextu 
hovoří o „běžných nebo předvídatelných podmínkách“. Doporučujeme proto 
používanou terminologii sjednotit a doplnit odůvodnění o vysvětlení, jak se bude 
zjišťovat splnění této podmínky. 
 
K § 3 odst. 7: 
Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné zavést omezení pro objemy náplní do 

Akceptováno. 
Terminologie sjednocena, 
odůvodnění doplněno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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elektronických cigaret i pro náplně bez obsahu nikotinu, a to obzvláště za situace, 
kdy sám předkladatel v obecné části odůvodnění uvádí, že v praxi nejsou 
neobvyklé případy nedostatečného označení těchto výrobků, nejasného nebo 
neúplného složení nebo deklarovaného složení, které však neodpovídá složení 
zjištěnému laboratorní analýzou. Jestliže mají tyto výrobky na trhu výše uvedené 
nedostatky, pak by bylo účelné regulovat i jejich prodávaný objem tak, jako tomu je 
v případě náplní s obsahem nikotinu. 
 
K § 4 odst. 2: 
Ustanovení stanoví další náležitosti letáku vydávaného podle § 12h odst. 3 zákona  
o potravinách a tabákových výrobcích, který musí být součástí balení opakovaně 
plnitelné elektronické cigarety nebo náhradní náplně do ní s obsahem nikotinu. 
Upozorňujeme, že stanovení dalších náležitostí je patrně nad rámec zákonného 
zmocnění a v případě, kdy by prováděcí právní předpis upravoval náležitosti letáku 
tak, jak je navrhováno, jednalo by se  
o doplňování zákona o potravinách a tabákových výrobcích, nikoliv o jeho provádění. 
 
K § 7 odst. 1 písm. b): 
Navržené znění považujeme za nesrozumitelné a doporučujeme jej přepracovat.  
 
K § 9 odst. 5: 
Upozorňujeme na nesprávný odkaz na odstavec 3, neboť ten neupravuje žádné 
zákazy, ale stanoví kritéria pro umístění zdravotních varování. 
 
K § 10 odst. 3: 
Obsahem § 10 je úprava oznamovací povinnosti při uvádění na trhu a dovozu 
bylinných výrobků určených ke kouření. Navrhujeme proto návětí  odstavce 3 
formulovat obdobně jako je tomu v § 6 odst. 3. 
 
K § 11 odst. 1:  
Opětovně upozorňujeme na nesprávný odkaz, neboť § 5 a 9 neupravují oznamovací 
povinnost, ale označování elektronických cigaret a bylinných výrobků určených ke 
kouření. Doporučujeme text revidovat dle skutečného záměru předkladatele. 
 
K § 11 odst. 2: 
Doporučujeme vysvětlit, proč se tato povinnost stanovená přechodným ustanovením 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Upraveno dle připomínky 
OKOM. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Upraveno dle připomínky 
OKOM. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Ustanovení § 11 odst. 2 a 3 
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má vztahovat na maloobchodní prodejce prodávající vymezené výrobky 
prostřednictvím prodeje na dálku, když povinnosti podle § 6 se vztahují na výrobce a 
dovozce. Rovněž nám není zřejmé, z jakého důvodu nebyla případně tato povinnost 
vztažena i na jiné typy prodejců. 
 
K § 11 odst. 3: 
Upozorňujeme na čl. 30 písm. c) směrnice 2014/40/EU, podle nějž členské státy 
mohou povolit uvedení bylinných výrobků určených ke kouření na trh, ale pouze těch, 
které byly vyrobeny či uvedeny do volného oběhu před 20. květnem 2016, až do 20. 
května 2017. Jestliže odstavec 3 přechodných ustanovení váže tyto podmínky 
k nabytí účinnosti vyhlášky, která je navrhována k 7. září 2016, dochází k rozporu se 
směrnicí, neboť je de facto prodloužena doba (do 7. září 2016), po kterou by výrobci 
či dovozci mohli na trh uvádět bylinné výrobky nesplňující parametry zmíněné 
směrnice a jejich následný prodej by byl umožněn do 20. května 2017. 
  
 
Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K § 8 odst. 2: 
Doporučujeme před slova „písmene d)“ doplnit slova „odstavce 1“. 
 
K § 11 odst. 3: 
Z hlediska gramatického navrhujeme vložit čárku před slovo „mohou“. 
 

byla vypuštěna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo vypuštěno. 

Ministerstvo 
zemědělství 

ad V § 4 odst. 2 doporučujeme na konec textu písmene a) doplnit spojku „nebo“. 
 
 
 
 
 
ad § 5 odst. 1 stanoví, že se na výrobcích kromě požadavků na označování podle 
zákona uvede zdravotní varování. Zákon ale povinnost uvedení zdravotního varování 
stanoví, a to v § 12h odst. 2 písm. g). Navrhované ustanovení vyhlášky tak může 
vyvolávat dojem, že kromě zdravotního varování stanoveného zákonem je nutné 
uvést ještě jiné zdravotní varování stanovené vyhláškou. Ustanovení proto 
doporučujeme formulovat například takto: „(1) Zdravotní varování na každém 
jednotkovém balení a jakémkoliv vnějším balení elektronických cigaret obsahujícím 

Akceptováno jinak. 
Současné písmeno c) je 
relevantní pouze v případě 
použití příslušného 
dokovacího mechanismu. 
 
Akceptováno. 
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nikotin nebo náhradních náplní obsahujících nikotin zní „Tento výrobek obsahuje 
nikotin, který je vysoce návykovou látkou.“. Obdobně také v navrhovaném § 9 odst. 
1.  
 
ad V § 6 odst. 3 písm. f) doporučujeme upřesnit slova „požadavky uvedenými v tomto 
a jiném právním předpisu“. 
 
ad § 9 odst. 4 písm. b) je vyznačeno jako transpozice směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/40/EU. Takové ustanovení ale tato směrnice neobsahuje. 

 
ad V § 11 odst. 1 doporučujeme slova „podle § 5 a 9“ nahradit slovy „podle § 6 a 10“ 
a slovo „splněna“ nahradit slovem „splněny“. 

 
ad V § 11 odst. 2 doporučujeme slova „podle § 6“ nahradit slovy „podle § 7“. 

 
ad V § 11 odst. 3 doporučujeme za slova „nabytím účinnosti této vyhlášky“ vložit 
čárku.  

 
ad Doporučujeme v celém textu sjednotit používání pojmu „bylinný výrobek určený 
ke kouření“, který je vymezen v § 2 odst. 2 písm. d) zákona (v návrhu vyhlášky 
v některých případech chybí slovo „určený“).   

 
ad Upozorňujeme, že podle čl. 30 odst. 7 Legislativních pravidel vlády nemohou být 
při použití skupinového nadpisu jednotlivé paragrafy či články nadepsány nadpisem 
umístěným pod označením paragrafu či článku. V navrhované vyhlášce jsou použity 
skupinové nadpisy „Elektronické cigarety a náhradní náplně do nich“ a „Bylinné 
výrobky určené ke kouření“ a jednotlivé paragrafy pod těmito skupinovými nadpisy 
jsou nadepsány dalšími nadpisy umístěnými pod označením těchto paragrafů. 

 
 
 
 
Akceptováno. 
Upřesněno v odůvodnění. 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Vysvětleno. 
Ustanovení § 11 odst. 2 a 3 
byla vypuštěna. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
Skupinové nadpisy byly 
vypuštěny.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Navrhujeme, aby v § 7 odst. 1 písm. d) byla doplněna předložka "o" před slova 
"maloobchodní prodejce". 

Akceptováno. 

Magistrát 
hlavního 

města Prahy 

V souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády doporučujeme pododstavce a 
body oddělovat čárkou; pokud však text pododstavce nebo bodu 
je samostatnou větou v jazykovém (nikoliv legislativním) smyslu, oddělovat je 
středníkem (týká se § 3 odst. 5 písm. b) bodů 1  
až 3, § 5 odst. 3 písm. a) a b), § 6 odst. 3 písm. c), d) a f), § 7 odst. 1 písm. a) až c) a 

Vysvětleno. 
Jednotlivé body a písmena 
oddělujeme v rámci jednoho 
ustanovení vždy stejným 
způsobem. 
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§ 9 odst. 4 písm. a) a c)). 
 

K § 3 odst. 7: 
V souladu s čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel doporučujeme slova „nebo 
v jednorázových elektronických cigaretách nebo v jednorázových zásobnících“ 
nahradit slovy „v jednorázových elektronických cigaretách, nebo v jednorázových 
zásobnících“. 

 
K § 4 odst. 1: 
V souladu s čl. 45 a 48 Legislativních pravidel vlády doporučujeme odkázat 
na předpis Evropské unie s použitím slov „předpis Evropské unie“. 

 
K § 11 odst. 1: 
Doporučujeme zvážit slova „§ 5 a 9“, neboť uvedená ustanovení se netýkají 
oznamovací povinnosti. 

 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Upraveno dle připomínky 
OKOM. 
 
Akceptováno. 

KELK ad § 3 odstavec 1 písm. a) a b) 
Bude dostačující ošetřit tyto požadavky upozorněním v návodu k použití? Nebo 
existuje konkrétní norma či předpis, které tyto nároky závazně definují?  
Uvítáme k této věci konkretizaci požadavků či vysvětlení. 
 
ad §3 odstavec 1 písm. c) 
Požadavek na mechanismus, který při plnění liquidem zcela zabrání jeho úniku, 
vyplývá z vyhlášky 2014/40/EU. Následná ustanovení paragrafu 4 odrážejí prováděcí 
rozhodnutí Komise 2016/586 ze dne 14. dubna 2016 o technických normách pro 
plnicí mechanismus elektronických cigaret. 
Je otázkou, zda požadavky paragrafu 3, odstavce (1), písmena c) jsou dostačující, 
splní-li nároky uvedené v paragrafu 4, nebo zda je potřebné i jiné bezpečnostní 
opatření.    
Navrhujeme upravit paragraf 3, odstavec (1), písmeno c) tak, že bude doplněn 
odkazem na paragraf 4 (za slovo „cigarety“ doplnit slova „jak jej definuje §4“), 
popřípadě je možno celé písmeno c) vypustit. 
 
ad § 5 odstavec 2 písm. c)  
Není zřejmé, zda zdravotní varování má být umístěno uprostřed povrchu dané plochy 
(tj. uprostřed z hlediska výšky i šířky), nebo zarovnáno na střed a umístěno u jeho 
spodní hrany. Případné umístění uprostřed na výšku i na šířku by učinilo ostatní 

Nejde o připomínku, ale 
o dotaz. Lze řešit nelegislativní 
cestou, například v rámci 
diskusí s průmyslem. 
 
 
Akceptováno. 
Odkaz na § 4 byl doplněn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Směrnice nestanoví žádný 
požadavek na to, zda má být 
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informace (včetně deklarace složení a dalších povinných údajů) obtížně čitelné; 
ztrácely by tím svůj efekt. 
Navrhujeme doplnit slova „u spodní hrany“ před slovo „povrchu“.  
 
 
 
 
 
 
ad § 5 odstavec 2 písm. e)  
Z informace o zdravotním varování definovaném v odstavci 1, které musí pokrývat 30 
% plochy povrchu jednotkového balení a jakéhokoliv vnějšího obalu, není jasné, zda 
se jedná o 30% z celé plochy obalu, nebo 30% jedné ze dvou největších stran obalu 
(v souladu s bodem f)).  
Navrhujeme zpřesnění formou doplnění slov „dvou největších ploch“ před 
slovo „jednotkového“. 
 
ad § 5: 
Během úvodních konzultací k znění této vyhlášky vznesl KELK zásadní námitku 
týkající se požadavku na deklaraci složení elektronických cigaret. Zákon 180/2016, 
transponující evropskou směrnici, ukládá požadavek na zdravotní varování i 
deklaraci složení u elektronických cigaret, přičemž odkazuje na prováděcí právní 
předpis. 
Zatímco u zdravotních varování návrh vyhlášky situaci řeší, problematice povinnosti 
deklarace složení se vyhýbá. Během výše zmíněných konzultací KELK opakovaně 
upozorňoval na to, že dle definice v zákoně je za elektronickou cigaretu považována 
každá součást tohoto výrobku. 
Pokud by vyhláška zákonný požadavek neupřesnila, spadaly by pod režim povinné 
deklarace složení všechny výrobky, které mohou být pro používání elektronické 
cigarety potřebné či využitelné. Jde jak o drobné komponenty (pouzdra, náústky, 
ozdobné prvky), tak i výrobky s dalším využitím (baterie, akumulátory, nabíječky a 
kabely). Vzhledem k tomu, že podobné výrobky jsou prodávány i zcela samostatně a 
mohou i nemusí být určeny pro elektronické cigarety, přinesl by požadavek na 
deklaraci složení zásadní komplikace jak sektoru elektronických cigaret, tak i mnoha 
společnostem mimo něj. Tento stav není jistě úmyslem ani zákona, ani 
transponované směrnice.  

varování umístěno u spodní 
nebo horní hrany, nebo zda 
má být umístěno uprostřed 
strany, kde je vytištěno, a není 
záměr tento požadavek 
v národní právní úpravě 
stanovovat. 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky 
OKOM. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Upraveno dle připomínky 
OKOM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEV9UJW4)



 34 

Navrhujeme proto doplnění paragrafu 5 o ustanovení, které omezí povinnost 
deklarovat složení výhradně pro liquid obsahující nikotin v jednorázové elektronické 
cigaretě a jakékoliv náhradní náplně pro opakovaně použitelné elektronické cigarety. 
Je-li možnost zpřesnit zákon ve věci zdravotních varování, je možné (a nutné) tuto 
specifikaci zanést i pro požadavek deklarace složení. 
Vložené ustanovení navrhujeme takto:   
- „Na každém jednotkovém balení a jakémkoliv vnějším balení výrobků s tekutinou 
obsahující nikotin včetně náhradních náplní nebo na jednotkovém balení 
jednorázové elektronické cigarety obsahující nikotin uvedou údaje definované v § 
12h odstavci (1) písm. a) - f) zákona 110/1997 Sb.“  
 
ad § 6 odstavci 3 písm. b) 
Z důvodů uvedených v námitce č. 5 navrhujeme toto ustanovení omezit pouze na 
jednorázové a náhradní náplně, nikoliv na celé výrobky. 
Navrhujeme slova „ve výrobku“ nahradit slovy „v jednorázové elektronické 
cigaretě a ve všech náplních“. 
 
Námitka k paragrafu 6, odstavci 3, písmenu f) 
Navrhujeme zpřesnění formulace „popis výrobního procesu“ – popřípadě je potřebné 
doplnit vysvětlení, co je touto formulací myšleno. 
 
 
 
 
 
 
ad § 7, odstavci 1 písm. a) 
Navrhujeme nahradit slova „adresu místa činnosti“ nahradit slovy „sídla 
společnosti“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Upraveno dle připomínky 
OKOM. 
 
 
 
Nejde o připomínku, 
ale komentář, není záměrem 
v národním právním předpise 
stanovovat požadavky 
na „popis výrobního procesu“, 
toto lze řešit nelegislativním 
opatřením. 
 
Akceptováno jinak. 
Požadavek na „adresu místa 
činnosti“ je nutné zachovat, 
neboť se jedná o požadavek 
vyplývající ze směrnice. 

Krajský úřad 
Zlínského 

kraje 

§ 5 odst. 2 písm. e) a § 9 odst. 3. písm. d) – navrhujeme text v tomto znění: 
„pokrývat minimálně 30% plochy povrchu jednotkového balení a jakéhokoliv vnějšího 
obalu, přičemž písmo musí pokrývat minimálně 80% plochy varování.“ 
 
Odůvodnění: 

Akceptováno jinak. 
Do textu doplněn požadavek 
na velikost písma. 
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V daném případě by uvedení exaktní hodnoty plochy povrchu bylo šikanózní pro 
výrobce, jelikož jakákoliv odchylka by byla záminkou pro vedení správního řízení.  
Neuvedením plochy povrchu písma by mohlo dojít k obcházení účelu daného 
ustanovení tím, že by výrobce pokryl povrch plochy balení o velikosti minimálně 30%, 
ovšem písmo samotné by zabíralo z uvedené plochy kupříkladu jenom 20% povrchu 
varování. Zásadní připomínka 
 
Dále doporučujeme sjednocení terminologie, považujeme za nedůvodné používat 
v některých případech pojem „jednotkové“ balení, a na jiném místě „jednotlivé“ 
balení.      
 
ad § 5 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 3 písm. a) – navrhujeme text v tomto znění: 

„být vytištěno černým písmem Arial Narrow na bílém podkladu“ 
Odůvodnění: 
Navrhované písmo Helvetica není běžné používané písmo a nevyskytuje se obvykle 
ani v textových editorech typu (př. Word), proto navrhujeme nahrazení za Arial 
Narrow, který je běžně užívaným typem. 

 
ad § 11 odst. 1 – navrhujeme opravit chybné odkazy (§ 5 a § 9) 
Odůvodnění: 
Oznamovací povinnosti nejsou obsahem uvedených § 5 a § 9, ale jsou obsahem § 6, 
§ 7 a § 8. 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Neakceptováno. 
Jedná se o požadavek 
uvedený v článku 9 odstavci 4 
písm. a) směrnice. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 

Český 
sdružení pro 

značkové 
výrobky 

§ 5 odst. 1 stanoví, jaký text má být použit, přičemž § 5 odst. 2 Vyhlášky pak přesně stanoví, 

jak má zdravotní varování vypadat. 

Existují však výkladové problémy ohledně situací, kdy jednotkové balení elektronické 

cigarety či náhradní náplně (resp. elektronická cigareta či náhradní náplň s tekutinou samotná) 

je „jednotkově balena v papírovém/kartonovém obalu“ – tzn., neprodává se jen zcela 

samostatně bez dalšího ochranného obalu. 

Některé členské státy (např. Velká Británie či Itálie) přijaly výkladové stanovisko, že pokud 

se takovéto výrobky prodávají jako jednotkové balení v kartonovém obalu, umístí se 

předmětné zdravotní varování až na tento obal, nikoliv nádobku s tekutinou samotnou. 

Aby se předešlo výkladovým rozporům do budoucna, navrhujeme toto zakotvit výslovně 

v textu Vyhlášky.  

V § 5 odst. 1 proto doporučujeme doplnit druhou větu takto: 
„Jsou-li elektronické cigarety nebo náhradní náplně baleny jednotkově v ochranném 
(kartonovém?) obalu, jehož obsah je dále samostatně neprodejný, považuje se pro 

Neakceptováno. 
Jak je uvedeno v odůvodnění, 
jedná se o problém výkladový 
a problém, který není nutné 
řešit v národní právní úpravě, 
indikovaný problém lze řešit 
nelegislativně (stejně jako je 
řešen v uvedených členských 
státech EU). 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEV9UJW4)



 36 

účely toho ustanovení takový ochranný (kartonový?)  obal za jednotkové balení a 
zdravotní varování dle věty první tohoto odstavce se uvede pouze na takovém 
jednotkovém ochranném (kartonovém?) obalu a jakémkoliv dalším vnějším  balení.“ 
 
Navrhované znění § 5 odst. 5 se rozchází s původním znění článku 13 odst. 3 TPD  a jeví se 

jako nejednoznačné, s potenciálními výkladovými rozpory. Použitím spojení „bez ohledu na 

metodu jejich vyjádření“ může ustanovení směřovat jednak do formy , ale i do obsahu 

takových prvků či znaků a to zajisté nebylo úmyslem předmětného ustanovení čl. 13 odst. 3 

TPD. 

Stejně tak ekvivalent textu pro tabákové výrobky obsažený v § 4 odst. 3 Vyhlášky č. 

261/2016 Sb. o tabákových výrobcích ze dne 8. srpna 2016 se drží textu čl. 13 TPD. Bylo by 

vhodné zachovat konzistentní terminologii napříč právní úpravou k dané materii. 

Navrhujeme  proto text  § 5 odst. 5 zaměnit za původnění znění textu směrnice: 

„Prvky a rysy zakázané podle odstavce 3 a 4, mohou mimo jiné zahrnovat texty, 
symboly, jména, obchodní značky, figurativní nebo jiné znaky.“ 
 
Dtto k § 5 odst. 5 –  

Navrhované znění § 9 odst. 5 se rozchází s původním znění článku 13 odst. 3 TPD  a jeví se 

jako nejednoznačné, s potenciálními výkladovými rozpory. Použitím spojení „bez ohledu na 

metodu jejich vyjádření“ může ustanovení směřovat jednak do formy, ale i do obsahu 

takových prvků či znaků a to zajisté nebylo úmyslem předmětného ustanovení čl. 13 odst. 3 

TPD. 

Navrhujeme  text  § 9 odst. 5 zaměnit za původnění znění textu směrnice: 

„Prvky a rysy zakázané podle odstavce 3 a 4, mohou mimo jiné zahrnovat texty, 
symboly, jména, obchodní značky, figurativní nebo jiné znaky.“ 
 
Odkazy na oznamovací povinnosti by měly být následující: 

Přechodná ustanovení 

(1) Oznamovací povinnosti podle § 5 a 9 § 6 a § 10 u elektronických cigaret a 
náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření uvedených na 
trh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky musí být splněna nejpozději do 20. 
listopadu 2016.   
Maloobchodní prodejce, který přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky prodával 
elektronické cigarety nebo náhradní náplně do nich prostřednictvím prodeje na dálku, 
je povinen provést oznámení podle § 6 § 7 nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí 
účinnosti této vyhlášky.   

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Ustanovení § 11 odst. 2 a 3 
byla z textu vypuštěna. 
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Hygienická 
stanice 

hlavního 
města Prahy 

Doplnit definici náhradní náplně tak jak je uvedena ve SMĚRNICI EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY 2014/40/EU  ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a 

správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje 

tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES 

Cituji: „náhradní náplní“ nádobka s tekutinou obsahující nikotin, kterou se může opětovně 

naplnit elektronická cigareta; 

Zdůvodnění: vyhláška řeší požadavky na náhradní náplně, tyto však nejsou v žádném 

předpisu definovány. 

 

Doplnit definici bylinného výrobku určeného ke kouření tak jak je uvedena ve SMĚRNICI 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/40/EU  ze dne 3. dubna 2014 o sbližování 

právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a 

prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES 

Cituji: „bylinným výrobkem určeným ke kouření“ je výrobek, jehož základem jsou rostliny, 

byliny nebo ovoce a který neobsahuje žádný tabák a který se může užívat prostřednictvím 

spalovacího procesu; 

Zdůvodnění: vyhláška řeší požadavky na bylinné výrobky určené ke kouření, tyto však nejsou 

v žádném předpisu definovány. 

 

k § 6 odst. 2) vyškrtnout slova „nebo dovozem“ 

(2)Oznámení podle odstavce 1 se předkládá nejpozději 6 měsíců před zamýšleným uvedením 

na trh nebo dovozem. 

Zdůvodnění: požadavek jde nad rámec SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 

RADY 2014/40/EU  ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů 

členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících 

výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES článek 20 bod 2. 

 

k § 6 odst 3 písm e): před slovo „plnicího“ doplnit slovo „otevíracího“ 

e)popis součástí elektronické cigarety, včetně případně otevíracího plnícího mechanismu 

elektronické cigarety nebo náhradní náplně do ní, 

 

Zdůvodnění: zesouladění se SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

2014/40/EU  ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států 

týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o 

zrušení směrnice 2001/37/ES článek 20 bod 2písm e. 

 

Neakceptováno. 
Definice je již obsažena 
v zákoně č. 180/2016 Sb., 
ke kterému je návrh vyhlášky 
prováděcím předpisem. 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Definice je již obsažena 
v zákoně č. 180/2016 Sb., 
ke kterému je návrh vyhlášky 
prováděcím předpisem. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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Krajská 
hygienická 

stanice 
Středočeského 

kraje 

K § 5  

Návrh nové vyhlášky stanoví v § 5 informace, které musí být součástí označení náplní do e-

cigaret; povinnost označit tyto zpravidla nebezpečné chemické směsi dle nařízení CLP zde 

uvedena není a nestanoví ji ani zákon č.110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Doporučujeme proto povinnost označení dle CLP doplnit do § 5 návrhu vyhlášky.  

Odůvodnění  

Pokud náplně do elektronických cigaret nejsou léčivem (nepodléhají směrnici 2001/83/ES) 

nebo zdravotnickým prostředkem (směrnice 93/42/EHS) měla by se na ně vztahovat  

chemická legislativa a měly by být jako nebezpečné chemické směsi klasifikovány a 

označeny v souladu s nařízením CLP (nařízení (ES) č.1272/2008, v platném znění), neboť 

tabákové výrobky obecně nejsou vyňaty z působnosti nařízení CLP (čl.1 odst. 5). 

Vzhledem k tomu, že elektronické cigarety a náhradní náplně obsahují nikotin, který má 

harmonizovanou klasifikaci (nařízení CLP): 

Acute Tox. 1; H310 Při styku s kůží může způsobit smrt 

Acute Tox. 3; H301 Toxický při požití  

Aquatic Chronic 2; H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 

mohou mít závažné akutně toxické vlastnosti zejména při styku s kůží.  

Maximální koncentrace nikotinu v e-liquidu, které připouští směrnice o tabákových 

výrobcích, je omezena na 20mg/ml (tj. 2% hm.).  

Směs tedy bude mít nebezpečné vlastnosti a spotřebiteli by to prostřednictvím označení těchto 

nebezpečných vlastností (dle nařízení CLP) mělo být sděleno.  

V případě, že v návrhu vyhlášky není na nařízení CLP odkazováno z důvodu jeho obecné 

závaznosti a bezprostřední použitelnosti v každém členském státě EU, tedy i ČR, aniž by 

muselo být do právního řádu členských států transponováno, doporučujeme přesto na tuto 

povinnost dle nařízení CLP upozornit jinou formou sdělení, a to právě s ohledem na možné 

akutně toxické vlastnosti. 

Neakceptováno. 
Povinnosti označovat obaly 
náhradních náplní do 
elektronických cigaret platí 
nezávisle na požadavcích 
stanovených tímto právním 
předpise; na webu MZ bude 
zveřejněna informace týkající 
se označování elektronických 
cigarety, kde bude povinnost 
dodržet požadavky 
označování dle CLP uvedena. 

 

V Praze 25. dubna 2017 

Vypracoval: Mgr. Petr Peiger Podpis: 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEV9UJW4)


