
9 
 

III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
 

I. Obecná část 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů  
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů (dále jen „zákon o potravinách“), 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, který nabyde účinnosti dnem 7. září 2016, je základním právním předpisem 
upravujícím povinnosti podnikatele uvádějícího na trh elektronické cigarety a náhradní náplně 
do nich a bylinné výrobky ke kouření. Ministerstvo zdravotnictví je zmocněno ustanovením 
§ 19 odst. 4 zákona o potravinách stanovit další požadavky na elektronické cigarety a bylinné 
výrobky určené ke kouření.  
Návrh vyhlášky o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných 
výrobcích určených ke kouření se předkládá zejména z důvodů zajištění dílčí transpozice 
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 (dále jen 
„tabáková směrnice“). Cílem tabákové směrnice je zlepšit fungování vnitřního trhu EU 
s tabákovými výrobky a výrobky souvisejícími, jako jsou elektronické cigarety a bylinné 
výrobky určené ke kouření, a současně zajistit vysokou úroveň veřejného zdraví. Na rozdíl od 
původní právní úpravy tabáková směrnice stanoví požadavky na elektronické cigarety 
a náplně do nich a na bylinné výrobky určené ke kouření.  Z hlediska veřejného zdraví se 
návrh zaměřuje především na ta opatření, která by měla napomoci snížit iniciaci kouření 
u dětí a mladých lidí a zlepšit informovanost spotřebitelů ohledně zdravotních důsledků 
užívání všech výrobků určených ke kouření.  
Tabáková směrnice se nevztahuje na elektronické cigarety a náhradní náplně do nich bez 
obsahu nikotinu, a je na rozhodnutí každého členského státu Evropské unie, zda a v jakém 
rozsahu budou požadavky stanovené na elektronické cigarety a náhradní náplně do nich 
vztaženy na výrobky bez obsahu nikotinu. 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, např. povinnost uvádět na obalu zdravotní 
varování nebo registrace maloobchodního prodejce u přeshraničního prodeje těchto výrobků 
na dálku. Elektronické cigarety nebo náhradní náplně do nich vzhledem k tomu, že obsahují 
chemické směsi, o jejichž složení jsou velmi limitované informace, mohou představovat 
riziko pro jejich uživatele, nebo pro osoby, které budou s těmito výrobky manipulovat. 
Z tohoto důvodu byly některé požadavky vztaženy i na výrobky bez obsahu nikotinu.  
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
Navrhovaná vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných 
výrobcích určených ke kouření je prováděcím právním předpisem k zákonu o potravinách.  
Předložený návrh navazuje na zákonné zmocnění  vyplývající z § 19 odst. 4 zákona 
o potravinách, podle kterého Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou 
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• 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. 

Zákon o potravinách upravuje základní rámec práv a povinností, jejichž specifikace je 
obsažena v předkládaném návrhu vyhlášky. 
Návrh vyhlášky je v plném souladu se zákonem o potravinách. 
  
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
Zákon o potravinách je hlavním transpozičním předpisem k tabákové směrnici a obsahuje 
zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu stanovující některé explicitně uvedené 
podrobné požadavky na elektronické cigarety a náhradní náplně do a bylinné výrobky určené 
ke kouření. Navrhovanou vyhláškou se tak dokončuje transpozice článků 20, 21 a 22 tabákové 
směrnice do národního právního řádu. 
Transpozice tabákové směrnice současně přispěje k naplňování některých závazků plynoucích 
z Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku (FCTC) v České republice1. Česká republika, 
stejně jako Evropská komise a všechny členské státy Evropské unie, je smluvní stranou této 
úmluvy od roku 2012.   
Návrh vyhlášky dále implementuje: 

• prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/586 ze dne 14. dubna 2016 o technických 
normách pro plnicí mechanismus elektronických cigaret; 

• prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2183 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se 
stanoví společný formát pro oznamování elektronických cigaret a náhradních náplní; 

• prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2186 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se 
stanoví formát pro předkládání a zpřístupňování informací o tabákových výrobcích. 

Návrh vyhlášky má rovněž přímý vztah zejména k těmto předpisům Evropské unie:  
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 

o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), 
o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES 
a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice 
Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES 
a 2000/21/ES, 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.  

                                                 
1 Ačkoliv FCTC přímo elektronické cigarety nezmiňuje, některá ustanovení FCTC lze aplikovat i na tuto 
problematiku – jedná se zejména o čl. 5 odst. 2 b) podle něhož každá smluvní strana v rozsahu svých možností 
přijme a zavede účinná legislativní, prováděcí, správní a/nebo jiná opatření a bude podle potřeby spolupracovat s 
ostatními smluvními stranami Úmluvy na rozvoji vhodných politik pro prevenci a snižování spotřeby tabáku, 
závislosti na nikotinu a expozice tabákovému kouři. Existují také doporučení pro smluvní strany FCTC k 
elektronickým cigaretám v jednom z rozhodnutí (č. FCTC/COP6(9) z 6. zasedání konference smluvních stran 
Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku (13. – 18. říjen 2014, Moskva). 
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Návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu 
s obecnými zásadami práva Evropské unie (například zásadou právní jistoty, zásadou 
proporcionality a zákazem diskriminace). Předložený návrh není v rozporu se závazky 
vyplývajícími pro Českou republiku z členství v Evropské unii, zejména se Smlouvou 
o přistoupení České republiky k Evropské unii. 
Vzhledem k tomu, že požadavky stanovené v návrhu vyhlášky se s výjimkou povinnosti 
uvedení zdravotního varování na obalu výrobků vztahují i na elektronické cigarety a náhradní 
náplně do nich bez obsahu nikotinu, návrh vyhlášky bude oznámen Evropské komisi 
v souladu se směrnicí 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.  
Na základě výše uvedeného je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný s právem 
Evropské unie. 
 
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
Elektronické cigarety jsou poměrně novým výrobkem, a vzhledem k nárůstu jejich obliby 
v posledních letech [v roce 2015 užívalo podle informací SZÚ e-cigarety 2,3 % osob (3,2 % 
mužů a 1,4 % žen)2] se jejich podíl na trhu neustále zvyšuje. Protože v tomto případě 
nedochází k procesu hoření, a tím i k inhalaci kouře jako v případě tabákových výrobků, je 
obsah prakticky všech toxikologicky významných složek ve srovnání s běžnými tabákovými 
výrobky nižší. Na druhé straně nejsou k dispozici informace o složení tekutých náplní do 
elektronických cigaret, přičemž na trhu se vyskytuje velké množství nejrůznějších variant, ať 
již s obsahem nikotinu nebo bez něj. V praxi se lze s případy nedostatečného označení těchto 
výrobků, nejasného nebo neúplného složení (např. v případě obsahu nikotinu nebývá uváděno 
množství) nebo deklarované složení neodpovídá složení zjištěnému laboratorní analýzou, kdy 
problémy jsou zjišťovány zejména v případě výrobků jiné než domácí výroby.  
Inhalace nikotinových par není rozhodně zdravotně žádoucím chováním a závislost na 
nikotinu je nemoc. 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.3 Sice přibývá poznatků a pokroků ve výzkumu této problematiky, ale stále 
kolem tohoto typu výrobku panuje ve zdravotní oblasti řada nejasností. Dlouhodobé dopady 
na veřejné zdraví nejsou doposud známy a k dispozici nejsou studie prokazující dlouhodobou 
efektivitu a bezpečnost elektronických cigaret či jejich vliv na zahájení užívání tabákových 
výrobků u dětí a mládeže. 
Na trhu 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. S jejich 
spalováním jsou spojována zdravotní rizika podobná rizikům spojovaným s tradičními 
tabákovými výrobky určenými ke kouření, přestože nemusí nutně mít tytéž návykové 
vlastnosti a neobsahují tabák. Nicméně mohou obsahovat rostliny nebo látky 
s farmakologickým účinkem nebo látky s omamnými účinky, zejména v případě jejich dovozu 
do EU. Bylinné výrobky určené ke kouření považují spotřebitelé často za neškodné nebo 

                                                 
2 Sovinová H., Csémy L. Užívání tabáku v České republice 2015, Státní zdravotní ústav, 2016. Dostupné z: 
http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/uzivani-tabaku-v-ceske-republice-2015http://www.szu.cz/tema/podpora-
zdravi/uzivani-tabaku-v-ceske-republice-2015. 
3 http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_ia_rand_en.pdf.  
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méně škodlivé produkty, a to i přes skutečnost, že k dispozici jsou minimální informace 
o jejich složení a složení výparů a studií, které by se specificky zabývaly zdravotními dopady 
těchto výrobků v souvislosti s jejich užíváním jako výrobků určených ke kouření, je 
nedostatek. Nicméně v tomto případě je trh s těmito výrobky velmi omezený a vzhledem 
k nedostatku informací jej není možné nijak charakterizovat.  
Na národní úrovni požadavky na elektronické cigarety a náhradní náplně do nich nebyly do 
doby přijetí novely zákona o potravinách č. 180/2016 Sb. specificky legislativně upraveny. 
Na uvádění na trh těchto výrobků jsou aplikovány:  

• požadavky zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 
a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
v případě výrobků bez obsahu nikotinu; na náhradní náplně do elektronických cigaret, 
které neobsahují žádný nikotin, je nutné pohlížet jako na chemické směsi, které mohou 
být potencionálně nebezpečné v závislosti na nebezpečných vlastnostech a obsahu 
dalších složek ve směsi, a 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění, 
v případě náplní obsahujících nikotin; na náplně, které obsahují nikotin, lze obecně 
nahlížet jako na nebezpečné chemické směsi, jelikož nikotin je závazně klasifikovanou 
nebezpečnou látkou (T+: R27, T: R25 a N: R51/53), pokud svým účelem použití 
nespadají do výše uvedené legislativy.  

Samotná klasifikace tekutých náplní pak závisí na obsahu nikotinu ve směsi a to následovně: 
• směsi obsahující 0,1 - 1 % hmot. nikotinu se podle konvenční výpočtové 

metody klasifikují jako zdraví škodlivé; 
• směsi s obsahem 1 - 7 % hmot. nikotinu se podle konvenční výpočtové metody 

klasifikují jako toxické. 
V případě, že výrobce deklaruje účel použití elektronické cigarety jako pomůcky při odvykání 
kouření, je nutné na tento výrobek pohlížet v kontextu dvou právních předpisů, a to z toho 
důvodu, že odvykání kouření je léčba závislosti na návykových látkách, tedy léčba 
onemocnění. Nikotinové náplně, které této léčbě napomáhají, budou v souladu se zákonem 
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, léčivým přípravkem. Zařízení určené k inhalaci nikotinu, tj. vlastní elektronická 
cigareta, bude podléhat zákonu č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť výrobky 
určené k podávání léčiva jsou podle uvedeného zákona zdravotnickým prostředkem.  
Je-li účelem užití používání elektronické cigarety jako prosté alternativy běžného tabákového 
výrobku nebo jiného tabákového výrobku určeného ke kouření, uvádění elektronické cigarety 
na trh se řídí zejména zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
Na používání elektronických cigaret se vztahuje rovněž zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních 
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který obsahuje 
ustanovení týkající se zákazů a omezení míst prodeje elektronických cigaret a povinností osob 
je prodávajících. Zahrnuje také ustanovení týkající se zákazu kouření, která lze aplikovat i na 
užívání elektronické cigarety.  
Právní předpisy související s bezpečností výrobků, zejména zákonem č. 102/2001 Sb., 
o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze 
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aplikovat v současné době i v případě bylinných výrobků určených ke kouření, pokud by 
nebyly kategorizovány jako léčivý přípravek nebo zdravotnický prostředek. Bylinné výrobky 
určené ke kouření jsou v současné době v národní právní úpravě řešeny z hlediska spotřebních 
daní v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 
Specifickou právní úpravou v oblasti elektronických cigaret a náhradních náplní do nich 
a bylinných výrobků určených ke kouření, které nejsou klasifikovány jako léčivé přípravky 
nebo zdravotnické prostředky, představuje na úrovni Evropské unie výše citovaná tabáková 
směrnice. Přináší posílení regulace týkající se zajištění větší bezpečnosti a kvality 
nikotinových elektronických cigaret, které nebudou klasifikovány jako léčivo. 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. Zde stanovené 
požadavky se s výjimkou uvedení zdravotního varování vztahují i na výrobky bez obsahu 
nikotinu.  
Prováděcím právním předpisem se dále rozvádí požadavky na označování elektronických 
cigaret a náhradních náplní do nich, zejména s cílem zvýšit informovanost spotřebitele 
o případném riziku užívání těchto výrobků a informovanost o jejich složení. Ustanovení 
zahrnují požadavky na informace a způsob jejich předkládání členským státům o složení 
výrobků a identifikaci výrobců a dovozců s cílem získat informace o výrobcích uváděných na 
trh. Oznamování informací o výrobcích uváděných na trh umožní před jejich vlastním 
uvedením na trh alespoň předběžné zhodnocení případného zdravotního rizika, a dále získání 
informací k vyhodnocení situace na trhu jak s elektronickými cigaretami, tak i s bylinnými 
výrobky určenými ke kouření.  
Požadavky na reklamu na elektronické cigarety byly transponovány do zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, kterým se podobně jako u tabákových 
výrobků zakazuje se reklama, jejímž cílem nebo přímým nebo nepřímým účinkem je 
propagace elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, a jakákoli forma sponzorování 
akcí, činností nebo jednotlivců, jejichž cílem nebo přímým nebo nepřímým účinkem je 
propagace elektronických cigaret a náhradních náplní do nich.  
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 
na životní prostředí 
Hospodářský a finanční dosah novely zákona o potravinách obsahující zmocnění pro úpravu 
požadavků uvedených v návrhu vyhlášky je uveden v důvodové zprávě k novele zákona 
o potravinách č. 180/2016 Sb. a také v dopadové studii k návrhu tabákové směrnice 
a v samotné dopadové zprávě (text studie i zprávy je k dispozici na internetových stránkách 
Evropské komise DG (http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_ia_rand_en.pdf 
a http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/com_2012_788_ia_en.pdf). 
Vzhledem k nedostatku informací o trhu s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi 
do nich v České republice je přesné vyčíslení případných dopadů na podnikatelské subjekty 
dosti obtížné. O informace bylo požádáno sdružení KELK (Komora elektronického kouření), 
což je dobrovolné sdružení hlavních výrobců, distributorů a prodejců elektronických cigaret 
a souvisejícího příslušenství, se kterým byl návrh vyhlášky konzultován, stejně jako se 
zástupci skupiny výrobců a dovozců cigaret a tabákových výrobků Českého sdružení pro 
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značkové výrobky. Mezi hlavními subjekty působícími na trhu ČR s elektronickými 
cigaretami a náhradními náplněmi do nich Pradis s.r.o., Valmont Trading, s.r.o., V2cigs, 
s.r.o., 4ages, s.r.o., Equites Electronics, s.r.o., Marion Group s.r.o., Olpran spol. s r. o., mezi 
prodejce patří rovněž řada e-shopů. Odhaduje se, že v současné době je na trhu ČR 20 značek 
tekutých náplní. Obrat trhu s elektronickými cigaretami a náplněmi do elektronických cigaret 
je odhadován cca. 1,1 mld. Kč ročně. KELK uvádí, že cca 80 % prodeje elektronických 
cigaret a náplní do nich je realizováno v klasické maloobchodní síti, zbytek pak 
prostřednictvím internetového prodeje. Největší podíl představují náplně s obsahem nikotinu 
(95 %) a jen 5 % tvoří náplně bez obsahu nikotinu.  
Pokud jde o některé požadavky na elektronické náplně a náhradní náplně do nich, nebude se 
jednat o omezení se zásadním ekonomickým dopadem. Jedná se především o omezení 
velikosti obalu náhradních náplní na nejvýše 10 ml, nebo omezení objemu jednorázových 
zásobníků na 2 ml, kdy dopad bude jen na velmi omezenou část trhu. Požadavky na 
označování, zejména povinnost uvést zdravotní varování, bude představovat jednorázový 
náklad na přizpůsobení se požadavkům. V případě stanovení omezení na složení je dopad 
hodnocen jako minimální, protože látky, jejichž použití se při výrobě elektronických cigaret 
a náplní do nich omezuje (např. vitaminy, taurin), členové sdružení KELK nepoužívají. Pokud 
jde o výrobky bez obsahu nikotinu, bude dopad ve srovnání s výrobky s obsahem nikotinu 
daleko nižší vzhledem k jejich podílu na trhu a i vzhledem k tomu, že např. požadavek na 
uvádění zdravotního varování v tomto případě není aplikován.  
V případě bylinných výrobků určených ke kouření nebylo možné provést vyhodnocení 
dopadů, jelikož se přes vynaložené úsilí nepodařilo identifikovat žádný subjekt, který by tento 
typ výrobků na trh ČR uváděl, a byl tak schopen poskytnout alespoň orientační data o trhu.  
Ve vztahu k podnikatelským subjektům je třeba jako pozitivní aspekt uvést stanovení jasných 
a jednotných pravidel pro uvádění elektronických cigaret a náhradních náplní do nich 
a bylinných výrobků určených ke kouření na trh. V současné době existovaly pochybnosti 
o požadavcích a povinnostech, které musí být plněny při uvádění elektronických cigaret 
a náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření. V případě potřeby, zejména 
v případě nejasností v intepretaci nebo praktické realizaci některých ustanovení, se 
předpokládá jednání se zástupci průmyslu a vydání doporučení ze strany správních úřadů a to 
v návaznosti na projednání sporných ustanovení na úrovni pracovních orgánů Evropské 
komise.  
K zajištění plnění povinnosti oznamování elektronických cigaret a náhradních náplní do nich 
a bylinných výrobků určených ke kouření je nezbytné přijmout opatření, které by zajišťovalo 
jednotné předávání informací v jednotném formátu a současně způsobem, který by minimálně 
zatížil hospodářské subjekty. Za shromažďování, ověřování, analýzu, ukládání a šíření dat 
jsou plně zodpovědné členské státy, a tudíž členské státy by měly vytvořit odpovídající 
infomační nástroje pro předkládání a také ukládání předepsaných informací. Nicméně 
k usnadnění situace a za účelem zajištění jednotného způsobu předkládání dat bylo na úrovni 
Evropské komise rozhodnuto o zřízení společné elektronické vstupní brány (EU-CEG) na 
úrovni Komise jako IT nástroje pro oznamování požadovaných informací. Současně také bylo 
rozhodnuto o vytvoření centrálního úložiště dat, kde mohou být ukládána data vložená přes 
EU-CEG. Toto centrální úložiště dat mohou využívat členské státy za předpokladu, že 
podepíší s Evropskou komisí dohodu o poskytnutí služeb. Jinou alternativou by bylo 
předávání dat, které Evropská komise obdrží, členským státům a jejich ukládání v úložišti 
vytvořeném na národní úrovni. Po zvážení všech možností bylo přistoupeno k podpisu 
smlouvy s Evropskou komisí, kdy data vložená oznamovateli a vztahující se k trhu ČR do 
systému budou určeným místům přístupná a bude možné s těmito daty pracovat. Výhodou 
zvoleného řešení je zejména úspora finančních prostředků nutných na tvorbu IT nástroje pro 
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oznamování uvádění na trh elektronických cigaret a jejich náplní (nikotinových 
i beznikotinových) a bylinných výrobků určených ke kouření na trh a testování jeho 
funkčnosti, dále též časová úspora, kdy by do doby vstupu v platnost zákonné povinnosti IT 
systém zcela jistě nebyl v provozu. Tento způsob rovněž sníží administrativní zátěž pro 
oznamující subjekty a navíc bude v souladu s přístupem ve všech ostatních členských státech, 
protože EU-CEG bude využívána všemi členskými státy Evropské unie.  
Mezi pozitivní dopady je nutné uvést pozitivní dopad ve vztahu k problematice veřejného 
zdraví, protože 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 a tak 
bude možné v návaznosti na předložené informace provést posouzení rizika těchto výrobků.  
S ohledem na toxicitu nikotinu se pro elektronické cigarety zavádí maximální úroveň 
koncentrace nikotinu a maximální objem zásobníku, nádob a lahviček s nikotinovou náplní. 
Nádoby s náplní budou muset být zabezpečené proti nežádoucí manipulaci, odolné proti 
otevření dětmi a chráněny proti úniku, aby se omezilo riziko, že náplň spotřebitele nebo 
zejména děti potřísní, nebo že ji požijí. Při výrobě tekutých náplní musí být použity pouze 
složky o vysoké čistotě a na elektronické cigarety bude kladen požadavek, aby za běžných 
podmínek použití dávkovaly stabilní množství nikotinu. To znamená, že pokud si spotřebitel 
z elektronické cigarety potáhne stejnou silou a stejně dlouze, měl by pokaždé vdechnout 
podobné množství nikotinu. Uživatelé elektronických cigaret a bylinných přípravků budou 
díky požadavkům na balení a označování lépe informováni o případných zdravotních 
dopadech užívání těchto výrobků, o způsobu používání těchto výrobků a zejména o složení 
výrobků, na obalech nebude možné umístit žádné propagační prvky. Obecně je zavedení 
zdravotních varování považováno za účinné opatření napomáhající k snižování výskytu 
kouření v populaci. 
Na základě výše uvedeného nebude mít navrhovaná právní úprava žádné negativní sociální 
dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 
Realizace povinností stanovených právních předpisem bude mít dopad na státní správu, 
konkrétně na Ministerstvo zdravotnictví, pokud jde o administraci oznámení a jejich 
hodnocení, případné hodnocení rizika, přípravu zpráv a zveřejňování nezbytných informací na 
internetových stránkách úřadu, zpracování informací o trhu a hodnocení trendů, v neposlední 
řadě pak se jedná o oblast provádění úředních kontrol s cílem zajistit dodržování požadavků 
stanovených tímto právním předpisem. Nicméně v tomto směru bude plnění stanovených 
povinností řešeno na interní úrovni Ministerstva zdravotnictví a úřední kontroly budou 
prováděny jako součást státního zdravotního dozoru orgány ochrany veřejného zdraví. 
Případné finanční náklady budou pokryty ze stávajícího rozpočtu. 

 

Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 
Návrh nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. Jedná-li se o zajištění rovnosti 
žen a mužů, navrhovaná opatření nejsou z tohoto hlediska diskriminační ani pro jednu 
skupinu. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
Návrh se může týkat této oblasti, bude-li data o složení elektronických cigaret a bylinných 
výrobků určených ke kouření oznamovat fyzická osoba. Nepřináší však v této oblasti žádné 
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zásadní změny oproti stávajícímu stavu a nezasahuje do obecné právní úpravy týkající se 
ochrany osobních údajů – neumožňuje žádné výjimky z tohoto zákona 

 
Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 
korupčního rizika.  
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo k bezpečnosti 
nebo obraně státu. 
 
Zhodnocení dopadů na výkon státní statistické služby 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by mělo dopad na výkon státní 
statistické služby.  
 
Zdůvodnění neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA) 
Návrh vyhlášky obsahuje pouze ustanovení technického charakteru, kdy hodnocení dopadů 
nové právní úpravy včetně oblasti elektronických cigaret a výrobků určených ke kouření je   
obsaženo v RIA k novele zákona o potravinách, tj. zákonu č. 180/2016 Sb. Z tohoto důvodu 
byla uplatněna žádost o výjimku ze zpracování RIA podle kapitoly 3. Rozsah provádění 
přehledu dopadů a RIA, odst. 3. 8. písm. g) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 
(Usnesení vlády ze dne 14. prosince 2 011 č. 922) s účinnosti od 3. února 2016. Výjimka ze 
zpracování RIA byla schválena dopisem předsedy Legislativní rady vlády č. j. 11588/2016-
OHR. 
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II. Zvláštní část 
 
 
K § 1 
V § 1 se vymezují oblasti úpravy vyhlášky v návaznosti na zmocňovací ustanovení § 19 odst. 
4 zákona o potravinách. Jedná se o stanovení dalších technických požadavků na složení, 
vzhled, jakost a vlastnosti elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, označování 
elektronických cigaret a náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření, 
včetně zakázaných prvků a rysů, způsob, lhůty a rozsah oznamovací povinnosti 
elektronických cigaret a náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření, 
a rozsah údajů požadovaných pro registraci u přeshraničního prodeje elektronických cigaret 
a náhradních náplní do nich a způsob jejího provedení. V souladu s legislativními pravidly 
vlády a odst. 2 článku 29 směrnice 2014/40/EU se uvádí odkaz na tabákovou směrnici, jejíž 
některá ustanovení týkající se elektronických cigaret a bylinných výrobků určených ke 
kouření se touto vyhláškou transponují do národního právního řádu, a dále se do návrhu 
vyhlášky implementují rozhodnutí Evropské komise, kterými byla provedena některá 
ustanovení technického charakteru na úrovni EU.  
 
K § 2 
V § 2 se uvádí definice vybraných pojmů, které nejsou vymezeny v zákoně o potravinách 
nebo se vztahují pouze k tabákovým výrobkům, přestože se stejné pojmy vztahují i na oblast 
elektronických cigaret a bylinných výrobků určených ke kouření. Jedná se zejména o termín 
„společná vstupní brána pro předkládání informací“, který se používá v návaznosti na 
ustanovení vztahující se k oznamovací povinnosti elektronických cigaret a náhradních náplní 
do nich a bylinných výrobků určených ke kouření. Termín vychází z prováděcího rozhodnutí, 
kterým se stanoví společný formát pro oznamování elektronických cigaret a náhradních náplní 
(prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2183).   
Termín „zdravotní varování“ je definován v tabákové směrnici, nicméně definice není 
uvedena v zákoně, a tudíž vzhledem k použití termínu ve vztahu k požadavkům na 
označování elektronických cigaret a náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření 
je potřebné tuto definici uvést.  
Definice „maloobchodního prodejce“ uvedená v tabákové směrnici byla transponována 
zákonem č. 180/2016 Sb. do § 2 odst. 2 písm. n) zákona o potravinách, ale jen ve vztahu 
k tabákovým výrobkům, přestože se tento termín používá i v oblasti elektronických cigaret 
a bylinných výrobků určených ke kouření a na maloobchodní prodejce v tomto sektoru se 
vztahují určité povinnosti.  Z tohoto důvodu bylo nutné termín vymezit i v této vyhlášce ve 
vztahu k jejímu předmětu.  
 
K § 3 
Ustanovení § 3 provádí § 12h odst. 1 zákona o potravinách a transponuje čl. 20 odst. 3 
směrnice a prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/586/EU ve vztahu k požadavkům, které 
platí pro všechny elektronické cigarety a náhradní náplně do nich.  
Vzhledem k tomu, že nikotin je toxickou látkou a s ohledem na možná zdravotní 
a bezpečnostní rizika, včetně rizik pro osoby, kterým daný výrobek není určen, musí 
elektronické cigarety nebo náhradní náplně splňovat určité bezpečnostní a kvalitativní 
požadavky. Zejména se jedná o zajištění, aby se elektronické cigarety nelámaly nebo aby 
z nich během použití a opětovného plnění neunikala tekutina. Elektronické cigarety 
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a náhradní náplně mohou představovat zdravotní riziko v případě, že by s nimi manipulovaly 
děti, a proto je nezbytné zajistit, aby tyto výrobky byly zabezpečeny proti manipulaci ze 
strany dětí, prostřednictvím vhodného uzavíracího a otvíracího mechanismu odolného proti 
otevření dětmi. Nicméně požadavky na bezpečnost, pokud jde o možnou manipulaci dětmi 
nebo rozlomení a úniku tekutiny, se vztahují i na elektronické cigarety a náhradní náplně do 
nich bez obsahu nikotinu, kdy hlavním důvodem je nedostatek informací o složení a výrobky 
mohou tedy představovat riziko při manipulaci, zejména v případě dětí. 
Tekutiny obsahující nikotin je možné uvést na trh, pouze pokud koncentrace nikotinu 
nepřekračuje 20 mg/ml. Tato koncentrace umožňuje dávku nikotinu, která je podobná 
povolené dávce nikotinu získané ze standardní cigarety během doby potřebné k vykouření 
takové cigarety. S cílem omezit rizika spojená s nikotinem se stanoví maximální rozměry 
náhradních náplní, nádržek a jednorázových zásobníků (10 ml, resp. 2 ml).  
Všechny typy elektronických cigaret a náhradních náplní do nich musí obsahovat pouze látky, 
které nepředstavují nepřijatelné riziko pro lidské zdraví, kdy z tohoto požadavky se vyjímá 
nikotin. Dále se stanoví požadavky na nutnost používat při výrobě tekutých náplní složky o 
vysoké čistotě, kdy případné příměsi, resp. nečistoty, mohou být přítomny jen v tzv. 
technologicky nevyhnutelném množství, tedy jako důsledek daného technologického postupu 
výroby, což platí i pro tekutiny bez obsahu nikotinu. Stanoví se výčet látek, resp. přísad, které 
nesmí tekutiny jak s obsahem nikotinu, tak i bez něho, obsahovat, zejména látky přímo 
ohrožující lidské zdraví (látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci), nebo 
které by v důsledku mohly vést spotřebitele k dojmu, že užití takové tekutiny je zdraví 
prospěšné (např. vitaminy, energizující nebo stimulující látky).  
Podle tabákové směrnice by měly být uváděny na trh pouze elektronické cigarety, které 
uvolňují dávky nikotinu rovnoměrně. Rovnoměrné uvolňování dávek nikotinu za normálních 
podmínek užití je nezbytné pro účely ochrany zdraví, bezpečnosti a kvality i pro zabránění 
riziku náhodné užívání vysokých dávek. 
 

K § 4 
Ustanovení § 4 provádí § 12h odst. 1 zákona o potravinách a transponuje čl. 20 odst. 3 
směrnice a prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/586/EU ve vztahu ke specifickým 
požadavkům na elektronické cigarety a náhradní náplně do nich.  
Na trh jsou vedle jednorázových elektronických cigaret uváděny rovněž elektronické cigarety, 
u kterých je možné opakované doplňování tekuté náplně. Vzhledem k toxicitě tekutin 
obsahujících nikotin je nutné zajistit, aby elektronické cigarety mohly být opětovně plněny 
způsobem, který minimalizuje riziko dermálního kontaktu s takovými tekutinami a riziko 
jejich náhodného požití. Z tohoto důvodu se stanoví základní technické požadavky doplněné 
o požadavky na požadavky o informace pro spotřebitele, jak s plnicími mechanismy zacházet, 
aby bylo zajištěno opětovné plnění bez úniku tekutiny. Jedná se zejména o stanovení 
požadavků na plnící trysku a mechanismus kontroly toku tekutiny při plnění, nebo 
alternativně technický požadavek na tzv. dokovací systém, tedy systém umožňují externí 
připojení k plnícímu zařízení. 
S cílem omezit rizika spojená s nikotinem se stanoví maximální rozměry náhradních náplní, 
nádržek a jednorázových zásobníků na 2 ml. 
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K § 5 
Ustanovení provádí § 12h odst. 2 zákona o potravinách a transponuje čl. 20 odst. 4 písm. b) 
tabákové směrnice. Označení a balení elektronických cigaret a náplní do nich musí být 
opatřeno v zájmu ochrany lidského zdraví a bezpečnosti opatřeno dostatečnými a vhodnými 
informacemi o jejich bezpečném použití, mělo by uvádět vhodná zdravotní varování a nemělo 
by obsahovat žádné zavádějící prvky či znaky.  
Kromě údajů specifikovaných v § 12h odst. 2 zákona se vyhláškou stanoví dodatečné 
požadavky na uvedení zdravotního tvrzení, kdy způsob jeho označení je totožný s požadavky 
na uvádění zdravotních varování u tabákových výrobků. Na základě diskuse se zástupci 
odborných společností (v rámci pracovní skupiny pro problematiku návykových nemocí při 
MZ) s ohledem na vyjádření zástupců výrobců a dovozců elektronických cigaret a náhradních 
náplní do nich byla zvolena verze zdravotního varování „Tento výrobek obsahuje nikotin, 
který je vysoce návykovou látkou“. 
Ustanovení obsahuje výčet znaků a prvků, které nesmí označování samotné elektronické 
cigarety nebo náhradní náplně, jednotkového balení a jakéhokoliv vnějšího balení obsahovat, 
např. propagační prvky spotřeby, informace vyvolávající dojem o menší míře škodlivosti než 
jiné výrobky stejné kategorie, nebo že se jedná o výrobek přívětivější pro životní prostředí, 
a dále nelze uvádět žádné informace naznačující ekonomické výhody. Zákaz uvádění těchto 
informací se vztahuje na všechny způsoby vyjádření, tedy textem, slovem, symbolem, jmény, 
obchodními názvy, figurativními nebo jinými znaky.    
 

K § 6 
Ustanovení provádí § 12h odst. 4 písm. a) zákona o potravinách a transponuje čl. 20 odst. 2 
tabákové směrnice. Vyhláškou se stanoví rozsah předkládaných informací o elektronické 
cigaretě nebo náhradní náplni, které budou uváděny na trh nebo dováženy, a to 6 měsíců před 
samotným uvedením výrobků na trh. Údaje budou oznamovány ve formátu stanoveném na 
úrovni Evropské komise (prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2183) a oznamování se 
bude provádět vložením informací prostřednictvím společné vstupní brány pro předkládání 
údajů. Oznámení se vyžaduje rovněž v případě podstatné změny výrobku. Tento způsob 
oznamování se vztahuje i na oznamování jakékoliv podstatné změny elektronické cigarety 
nebo náhradní náplně do nich, kdy tato povinnost je uvedena v zákoně.  
 
K § 7  
Ustanovení provádí § 13c odst. 5 zákona o potravinách a transponuje čl. 20 odst. 6 tabákové 
směrnice. Vzhledem k povolení přeshraničního prodeje na dálku elektronických cigaret 
a náhradních náplní do nich byla stanovena povinnost registrace maloobchodního prodejce u 
tohoto způsobu prodeje (zejména internetový prodej), přičemž vyhláška uvádí výčet 
povinných informací, které musí být v rámci registrace sděleny, např. adresy internetových 
stránek, datum zahájení činnosti nebo seznam členských států, kam budou elektronické 
cigarety nebo náhradní náplně do nich uváděny. Zde stanovené povinnosti se vztahují pouze 
na elektronické cigarety a náhradní náplně s obsahem nikotinu.   

 
K § 8 
Ustanovení provádí § 12h odst. 4 písm. b) zákona o potravinách a transponuje čl. 20 odst. 7 
tabákové směrnice. Uvádí se výčet informací, které musí každoročně výrobci a dovozci 
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předkládat, a to jak v českém tak i anglickém jazyce. Zprávu bude nutné předkládat do 31. 
května následujícího kalendářního roku.  

 
K § 9 
Ustanovení provádí § 12j odst. 1 zákona o potravinách a transponuje čl. 21 tabákové 
směrnice. Každé jednotlivé balení a jakékoliv vnější balení bylinných výrobků určených ke 
kouření bude muset obsahovat zdravotní varování „Kouření tohoto výrobku škodí Vašemu 
zdraví“ a dále se stanoví požadavky na uvedení tohoto textu.  
Ustanovení obsahuje výčet znaků a prvků, které nesmí označování jednotlivého balení 
a jakéhokoliv vnějšího balení bylinných výrobků určených ke kouření obsahovat, 
např. propagační prvky spotřeby, informace vyvolávající dojem o menší míře škodlivosti než 
jiné výrobky stejné kategorie, nebo že se jedná o výrobek přívětivější pro životní prostředí, 
a dále nelze uvádět žádné informace naznačující ekonomické výhody.  Zákaz uvádění těchto 
informací se vztahuje na všechny způsoby vyjádření, tedy textem, slovem, symbolem, jmény, 
obchodními názvy, figurativními nebo jinými znaky.    
 
K § 10 
Ustanovení provádí § 12j odst. 3 zákona o potravinách a transponuje čl. 22 odst. 1 tabákové 
směrnice. Vyhláškou se stanoví rozsah předkládaných informací bylinných výrobků určených 
ke kouření, které budou uváděny na trh a dováženy. Údaje budou oznamovány ve formátu 
dohodnutém na úrovni Evropské komise (prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2186) a 
oznamování se bude provádět vložením informací prostřednictvím společné vstupní brány pro 
předkládání údajů. Oznámení se vyžaduje rovněž v případě podstatné změny výrobku. 
Oznámení musí být učiněno nejpozději 2 měsíce před uvedením bylinného výrobku určeného 
ke kouření na trh.  
 
K § 11 
Ustanovení § 11 stanoví přechodná období v návaznosti na čl. 30 tabákové směrnice a článek 
II zákona č. 180/2016 Sb. Informace podle § 5 a § 9 lze poskytnout nejpozději do 20. 
listopadu 2016. Registrace podle § 6 bude možná do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti 
vyhlášky. 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. 
 
K § 12 
Vzhledem ke skutečnosti, že vyhláška obsahuje ustanovení nad rámec transpozice tabákové 
směrnice, bude návrh oznámen Evropské komisi v souladu se směrnicí 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. 

 
K § 13 
Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem 7. září 2016 v souladu s nabytím účinnosti novely 
zákona o potravinách, tj. zákona č. 186/2016 Sb. 
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