
Rozdílová tabulka k návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 
 

Navrhovaný právní předpis  
(resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm.. apod.) 

Obsah Celex č. 
Ustanovení  
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 2 písm. b) tabákovým výrobkem výrobek, který může 
být užíván a obsahuje, byť částečně, tabák, ať 
už geneticky upravený nebo neupravený 

32014L0040 Čl. 2 odst. 4  
 

 „tabákovými výrobky“ výrobky, které mohou 
být užívány a obsahují, byť částečně, tabák, ať 
už geneticky upravený, nebo neupravený; 

§ 2 písm. d) bylinným výrobkem určeným ke kouření 
výrobek, jehož základem jsou rostliny, byliny 
nebo ovoce, a který neobsahuje žádný tabák, 
může se užívat prostřednictvím inhalace ústy 
nebo nosem a jeho užívání zahrnuje jeho 
postupné spalování 

32014L0040 Čl. 2 odst. 15 „bylinným výrobkem určeným ke kouření“ 
výrobek, jehož základem jsou rostliny, byliny 
nebo ovoce a který neobsahuje žádný tabák a 
který se může užívat prostřednictvím 
spalovacího procesu; 

§ 2 písm. e) elektronickou cigaretou výrobek, který lze 
použít pro užívání výparů obsahujících 
nikotin prostřednictvím náustku, nebo 
jakákoliv součást tohoto výrobku, včetně 
náhradní náplně, zásobníku, nádržky i 
zařízení bez nádržky nebo zásobníku;  
elektronické cigarety mohou být jednorázové, 
opětovně naplnitelné pomocí náhradní náplně 
nebo nádržky nebo opakovaně použitelné 
pomocí jednorázových zásobníků 

32014L0040 Čl. 2 odst. 16 „elektronickou cigaretou“ výrobek, který lze 
použít pro užívání výparů obsahujících nikotin 
prostřednictvím náústku, nebo jakákoliv 
součást tohoto výrobku, včetně zásobníku, 
nádržky i zařízení bez nádržky nebo zásobníku. 
Elektronické cigarety mohou být jednorázové, 
nebo opětovně naplnitelné pomocí náhradní 
náplně nebo nádržky, nebo opakovaně 
použitelné pomocí jednorázových zásobníků; 
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§ 2 písm. k) přeshraničním prodejem na dálku prodej 
spotřebiteli prostřednictvím prostředku 
komunikace na dálku, při němž se spotřebitel 
v okamžiku objednání výrobku nachází 
v členském státě Evropské unie nebo ve 
smluvním státě Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru a sídlo, ústřední 
správa nebo místo podnikatelské činnosti 
provozovatele je v jiném členském státě 
Evropské unie, nebo smluvním státě Dohody 
o Evropském hospodářském prostoru nebo ve 
třetí zemi 

32014L0040 Čl. 2 odst. 34 
 „přeshraničním prodejem na dálku“ prodej 
spotřebitelům na dálku, při němž se spotřebitel 
v okamžiku objednání výrobku z 
maloobchodního prodeje nachází v určitém 
členském státě a sídlo maloobchodního 
prodejce je v jiném členském státě nebo ve třetí 
zemi; má se za to, že sídlo maloobchodního 
prodejce se nachází ve členském státě: 
a) v případě fyzické osoby: nachází-li se místo 
její obchodní činnosti v tomto členském státě; 
b) v jiných případech: má-li maloobchodní 
prodejce své sídlo, ústřední správu nebo místo 
podnikání, včetně pobočky, zastoupení či jiné 
provozovny v tomto členském státě;" 

§ 6 odst. 1 Tabákové výrobky a elektronické cigarety lze 
prodávat prostřednictvím prostředku 
komunikace na dálku, pokud je vyloučen 
jejich prodej osobám mladším 18 let; za tím 
účelem musí být prodejce těchto výrobků 
prostřednictvím prostředku komunikace na 
dálku vybaven počítačovým systémem, který 
elektronicky jednoznačně ověří věk 
spotřebitele (dále jen „systém ověřování 
věku“). Prodejce je povinen v okamžiku 
prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není 
mladší 18 let. 
 

32014L0040 Čl. 2 odst. 36 
 
 
 
Čl. 18 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

„systémem ověřování věku“ počítačový 
systém, který elektronicky jednoznačně potvrdí 
věk spotřebitele v souladu s vnitrostátními 
požadavky 
 
Členské státy mohou zakázat přeshraniční 
prodej tabákových výrobků na dálku 
spotřebitelům. Členské státy spolupracují s 
cílem zamezit takovým prodejům. 
Maloobchodní prodejci provozující 
přeshraniční prodej tabákových výrobků na 
dálku nemohou poskytovat dodávky těchto 
výrobků spotřebitelům do členských států, kde 
byl takový prodej zakázán. Členské státy, které 
tyto prodeje nezakazují, požadují, aby se 
maloobchodní prodejci, kteří mají v úmyslu 
provozovat přeshraniční prodej na dálku 
spotřebitelům nacházejícím se v Unii, 
zaregistrovali u příslušných orgánů v členském 
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Čl. 18 odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 20 odst. 6 

státě, kde je maloobchodní prodejce usazen, a v 
členském státě, kde se nachází skuteční nebo 
potenciální spotřebitelé. Maloobchodní 
prodejci, kteří jsou usazeni mimo Unii, mají 
povinnost zaregistrovat se u příslušných orgánů 
v členském státě, ve kterém se nachází 
skutečný nebo potenciální spotřebitel. 
 
 
Maloobchodní prodejci provozující 
přeshraniční prodej na dálku musí být vybaveni 
systémem ověřování věku, který v okamžiku 
prodeje ověří, že kupující spotřebitel splňuje 
požadavek minimálního věku stanovený podle 
vnitrostátního práva členského státu určení. 
Maloobchodní prodejce nebo fyzická osoba 
jmenovaná podle odstavce 3 předloží podrobné 
informace o systému ověřování věku a jeho 
fungování příslušným orgánům daného 
členského státu. 
 
Článek 18 této směrnice se použije na 
přeshraniční prodeje elektronických cigaret a 
náhradních náplní na dálku. 

§ 6 odst. 4 Prodejce tabákových výrobků a 
elektronických cigaret prostřednictvím 
prostředku komunikace na dálku je povinen 
písemně oznámit údaje o systému ověřování 
věku a jeho fungování Ministerstvu 
zdravotnictví, a to, jde-li o  

 

32014L0040 Čl. 2 odst. 36 
 
 
 
Čl. 18 odst. 1 
 

„systémem ověřování věku“ počítačový 
systém, který elektronicky jednoznačně potvrdí 
věk spotřebitele v souladu s vnitrostátními 
požadavky 
 
Členské státy mohou zakázat přeshraniční 
prodej tabákových výrobků na dálku 
spotřebitelům. Členské státy spolupracují s 
cílem zamezit takovým prodejům. 
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Čl. 18 odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 20 odst. 6 

Maloobchodní prodejci provozující 
přeshraniční prodej tabákových výrobků na 
dálku nemohou poskytovat dodávky těchto 
výrobků spotřebitelům do členských států, kde 
byl takový prodej zakázán. Členské státy, které 
tyto prodeje nezakazují, požadují, aby se 
maloobchodní prodejci, kteří mají v úmyslu 
provozovat přeshraniční prodej na dálku 
spotřebitelům nacházejícím se v Unii, 
zaregistrovali u příslušných orgánů v členském 
státě, kde je maloobchodní prodejce usazen, a v 
členském státě, kde se nachází skuteční nebo 
potenciální spotřebitelé. Maloobchodní 
prodejci, kteří jsou usazeni mimo Unii, mají 
povinnost zaregistrovat se u příslušných orgánů 
v členském státě, ve kterém se nachází 
skutečný nebo potenciální spotřebitel. 
 
 
Maloobchodní prodejci provozující 
přeshraniční prodej na dálku musí být vybaveni 
systémem ověřování věku, který v okamžiku 
prodeje ověří, že kupující spotřebitel splňuje 
požadavek minimálního věku stanovený podle 
vnitrostátního práva členského státu určení. 
Maloobchodní prodejce nebo fyzická osoba 
jmenovaná podle odstavce 3 předloží podrobné 
informace o systému ověřování věku a jeho 
fungování příslušným orgánům daného 
členského státu. 
 
Článek 18 této směrnice se použije na 
přeshraniční prodeje elektronických cigaret a 
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 náhradních náplní na dálku. 

§ 6 odst. 5 Oznámení podle odstavce 4 musí vedle 
náležitostí stanovených správním řádem 
obsahovat tyto údaje: 
a) identifikační číslo osoby prodejce, 
b) adresu internetové stránky používanou k 

prodeji prostřednictvím prostředku 
komunikace na dálku,  

c) popis systému ověřování věku a zajištění 
jeho fungování, 

d) seznam členských států Evropské unie a 
smluvních států Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru, kde se nacházejí 
potencionální spotřebitelé, jde-li 
o přeshraniční prodej podle § 7. 

32014L0040 Čl. 2 odst. 36 
 
 
 
Čl. 18 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„systémem ověřování věku“ počítačový 
systém, který elektronicky jednoznačně potvrdí 
věk spotřebitele v souladu s vnitrostátními 
požadavky 
 
Členské státy mohou zakázat přeshraniční 
prodej tabákových výrobků na dálku 
spotřebitelům. Členské státy spolupracují s 
cílem zamezit takovým prodejům. 
Maloobchodní prodejci provozující 
přeshraniční prodej tabákových výrobků na 
dálku nemohou poskytovat dodávky těchto 
výrobků spotřebitelům do členských států, kde 
byl takový prodej zakázán. Členské státy, které 
tyto prodeje nezakazují, požadují, aby se 
maloobchodní prodejci, kteří mají v úmyslu 
provozovat přeshraniční prodej na dálku 
spotřebitelům nacházejícím se v Unii, 
zaregistrovali u příslušných orgánů v členském 
státě, kde je maloobchodní prodejce usazen, a v 
členském státě, kde se nachází skuteční nebo 
potenciální spotřebitelé. Maloobchodní 
prodejci, kteří jsou usazeni mimo Unii, mají 
povinnost zaregistrovat se u příslušných orgánů 
v členském státě, ve kterém se nachází 
skutečný nebo potenciální spotřebitel. 
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Čl. 18 odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 20 odst. 6 

Maloobchodní prodejci provozující 
přeshraniční prodej na dálku musí být vybaveni 
systémem ověřování věku, který v okamžiku 
prodeje ověří, že kupující spotřebitel splňuje 
požadavek minimálního věku stanovený podle 
vnitrostátního práva členského státu určení. 
Maloobchodní prodejce nebo fyzická osoba 
jmenovaná podle odstavce 3 předloží podrobné 
informace o systému ověřování věku a jeho 
fungování příslušným orgánům daného 
členského státu. 
 
Článek 18 této směrnice se použije na 
přeshraniční prodeje elektronických cigaret a 
náhradních náplní na dálku. 

§ 6 odst. 7 Prodejce tabákových výrobků a 
elektronických cigaret prostřednictvím 
prostředku komunikace na dálku nesmí použít 
osobní údaje spotřebitele získané v souvislosti 
s tímto prodejem pro jiné účely než pro danou 
koupi nebo tyto údaje předat jiné osobě. 

32014L0040 Čl. 18 odst. 5 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 20 odst. 6 

Maloobchodní prodejci pouze zpracovávají 
osobní údaje spotřebitele v souladu se směrnicí 
95/46/ES a tyto údaje nesmí být zpřístupněny 
výrobci tabákových výrobků nebo 
společnostem, které jsou součástí stejné 
skupiny společností, nebo jakýmkoliv jiným 
třetím stranám. Použití osobních údajů nebo 
nakládání s nimi nesmí být učiněno pro jiné 
účely než danou koupi. To platí i v případě, že 
maloobchodní prodejce je součástí výrobce 
tabákového výrobku. 
Článek 18 této směrnice se použije na 
přeshraniční prodeje elektronických cigaret a 
náhradních náplní na dálku. 
 

§ 7 odst. 1 Prodejce, jehož sídlo, ústřední správa nebo 32014L0040 Čl. 18 odst. 1 Členské státy mohou zakázat přeshraniční 
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místo podnikatelské činnosti je na území 
České republiky a který provozuje 
přeshraniční prodej tabákových výrobků a 
elektronických cigaret, které lze použít pro 
užívání výparů obsahujících nikotin, 
prostřednictvím prostředku komunikace na 
dálku, nesmí prodávat tyto výrobky 
spotřebiteli v jiném členském státě Evropské 
unie nebo ve smluvním státě Dohody 
o Evropském hospodářském prostoru, kde je 
takový prodej zakázán. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 20 odst. 6 

prodej tabákových výrobků na dálku 
spotřebitelům. Členské státy spolupracují s 
cílem zamezit takovým prodejům. 
Maloobchodní prodejci provozující 
přeshraniční prodej tabákových výrobků na 
dálku nemohou poskytovat dodávky těchto 
výrobků spotřebitelům do členských států, kde 
byl takový prodej zakázán. Členské státy, které 
tyto prodeje nezakazují, požadují, aby se 
maloobchodní prodejci, kteří mají v úmyslu 
provozovat přeshraniční prodej na dálku 
spotřebitelům nacházejícím se v Unii, 
zaregistrovali u příslušných orgánů v členském 
státě, kde je maloobchodní prodejce usazen, a v 
členském státě, kde se nachází skuteční nebo 
potenciální spotřebitelé. Maloobchodní 
prodejci, kteří jsou usazeni mimo Unii, mají 
povinnost zaregistrovat se u příslušných orgánů 
v členském státě, ve kterém se nachází 
skutečný nebo potenciální spotřebitel.  
 
Článek 18 této směrnice se použije na 
přeshraniční prodeje elektronických cigaret a 
náhradních náplní na dálku. 

§ 7 odst. 2 Prodejce uvedený v odstavci 1 je povinen při 
přeshraničním prodeji tabákových výrobků a 
elektronických cigaret, které lze použít pro 
užívání výparů obsahujících nikotin, 
prostřednictvím prostředku komunikace na 
dálku v okamžiku prodeje ověřit, že kupující 
spotřebitel splňuje požadavek minimálního 

32014L0040  
Čl. 18 odst. 1 
 
 
 

 
Členské státy mohou zakázat přeshraniční 
prodej tabákových výrobků na dálku 
spotřebitelům. Členské státy spolupracují s 
cílem zamezit takovým prodejům. 
Maloobchodní prodejci provozující 
přeshraniční prodej tabákových výrobků na 
dálku nemohou poskytovat dodávky těchto 
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věku stanoveného podle vnitrostátního práva 
členského státu Evropské unie nebo 
smluvního státu Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru, kde se spotřebitel 
nachází. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 18 odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 Čl. 20 odst. 6 

výrobků spotřebitelům do členských států, kde 
byl takový prodej zakázán. Členské státy, které 
tyto prodeje nezakazují, požadují, aby se 
maloobchodní prodejci, kteří mají v úmyslu 
provozovat přeshraniční prodej na dálku 
spotřebitelům nacházejícím se v Unii, 
zaregistrovali u příslušných orgánů v členském 
státě, kde je maloobchodní prodejce usazen, a v 
členském státě, kde se nachází skuteční nebo 
potenciální spotřebitelé. Maloobchodní 
prodejci, kteří jsou usazeni mimo Unii, mají 
povinnost zaregistrovat se u příslušných orgánů 
v členském státě, ve kterém se nachází 
skutečný nebo potenciální spotřebitel. 
 
Maloobchodní prodejci provozující 
přeshraniční prodej na dálku musí být vybaveni 
systémem ověřování věku, který v okamžiku 
prodeje ověří, že kupující spotřebitel splňuje 
požadavek minimálního věku stanovený podle 
vnitrostátního práva členského státu určení. 
Maloobchodní prodejce nebo fyzická osoba 
jmenovaná podle odstavce 3 předloží podrobné 
informace o systému ověřování věku a jeho 
fungování příslušným orgánům daného 
členského státu. 
 
Článek 18 této směrnice se použije na 
přeshraniční prodeje elektronických cigaret a 
náhradních náplní na dálku. 
 

§ 30 odst. 2 Obec v přenesené působnosti vykonává 32014L0040 Čl. 18 odst. 1 Členské státy mohou zakázat přeshraniční 
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kontrolu dodržování všech povinností 
stanovených tímto zákonem, s výjimkou 
povinností podle § 4, § 6 odst. 6, § 7, 12, 23 a 
26 až 29. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prodej tabákových výrobků na dálku 
spotřebitelům. Členské státy spolupracují s 
cílem zamezit takovým prodejům. 
Maloobchodní prodejci provozující 
přeshraniční prodej tabákových výrobků na 
dálku nemohou poskytovat dodávky těchto 
výrobků spotřebitelům do členských států, kde 
byl takový prodej zakázán. Členské státy, které 
tyto prodeje nezakazují, požadují, aby se 
maloobchodní prodejci, kteří mají v úmyslu 
provozovat přeshraniční prodej na dálku 
spotřebitelům nacházejícím se v Unii, 
zaregistrovali u příslušných orgánů v členském 
státě, kde je maloobchodní prodejce usazen, a v 
členském státě, kde se nachází skuteční nebo 
potenciální spotřebitelé. Maloobchodní 
prodejci, kteří jsou usazeni mimo Unii, mají 
povinnost zaregistrovat se u příslušných orgánů 
v členském státě, ve kterém se nachází 
skutečný nebo potenciální spotřebitel. Všichni 
maloobchodní prodejci, kteří mají v úmyslu 
provozovat přeshraniční prodej na dálku, musí 
příslušným orgánům při registraci poskytnout 
přinejmenším tyto informace: 
a) jméno nebo název společnosti a trvalou 
adresu místa činnosti, odkud budou tabákové 
výrobky dodávány; 
b) datum zahájení činnosti, kterou je nabízení 
tabákových výrobků spotřebitelům v rámci 
přeshraničního prodeje na dálku 
prostřednictvím služeb informační společnosti 
vymezené v čl. 1 bodu 2 směrnice 98/34/ES; 
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Čl. 20 odst. 6 
 
 
Čl. 26 
 

c) adresu internetové stránky nebo 
internetových stránek, které se používají pro 
daný účel, jakož i veškeré příslušné informace 
nezbytné k jejich identifikaci." 
 
Článek 18 této směrnice se použije na 
přeshraniční prodeje elektronických cigaret a 
náhradních náplní na dálku. 
 
Členské státy určí příslušné orgány odpovědné 
za provádění a vymáhání plnění povinností 
stanovených v této směrnici do tří měsíců od 
20. května 2016. Členské státy neprodleně 
informují Komisi o totožnosti těchto určených 
orgánů. Komise tyto informace zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie. 

§ 30 odst. 4 Česká obchodní inspekce vykonává kontrolu 
dodržování povinností stanovených v … § 6 
odst. 1 až 5 a 7, § 7… 

32014L0040 Čl. 26  Členské státy určí příslušné orgány odpovědné 
za provádění a vymáhání plnění povinností 
stanovených v této směrnici do tří měsíců od 
20. května 2016. Členské státy neprodleně 
informují Komisi o totožnosti těchto určených 
orgánů. Komise tyto informace zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie. 

§ 30 odst. 5 Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
vykonává kontrolu dodržování povinností 
stanovených v … § 6 odst. 1 až 5, § 7, pokud 
jde o tabákové výrobky... 
 

32014L0040 Čl. 26  Členské státy určí příslušné orgány odpovědné 
za provádění a vymáhání plnění povinností 
stanovených v této směrnici do tří měsíců od 
20. května 2016. Členské státy neprodleně 
informují Komisi o totožnosti těchto určených 
orgánů. Komise tyto informace zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie. 
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§ 33 odst. 1 Pokud při výkonu své jiné působnosti správce 
spotřební daně zjistí, že mohlo dojít k 
porušení některé z povinností uvedených v 
…§ 6 odst. 1 až 5 a 7… 
 

32014L0040 Čl. 26  Členské státy určí příslušné orgány odpovědné 
za provádění a vymáhání plnění povinností 
stanovených v této směrnici do tří měsíců od 
20. května 2016. Členské státy neprodleně 
informují Komisi o totožnosti těchto určených 
orgánů. Komise tyto informace zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie. 

§ 33 odst. 2 Pokud při výkonu své jiné působnosti orgán 
Celní správy České republiky zjistí, že mohlo 
dojít k porušení některé z povinností 
uvedených v … § 6 odst. 1 až 5 a 7… 
 

32014L0040 Čl. 26  Členské státy určí příslušné orgány odpovědné 
za provádění a vymáhání plnění povinností 
stanovených v této směrnici do tří měsíců od 
20. května 2016. Členské státy neprodleně 
informují Komisi o totožnosti těchto určených 
orgánů. Komise tyto informace zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie. 

§ 33 odst. 3 Pokud při výkonu své jiné působnosti orgán 
Finanční správy České republiky zjistí, že 
mohlo dojít k porušení některé z povinností 
uvedených v … § 6 odst. 1 až 5 a 7… 

32014L0040 Čl. 26  Členské státy určí příslušné orgány odpovědné 
za provádění a vymáhání plnění povinností 
stanovených v této směrnici do tří měsíců od 
20. května 2016. Členské státy neprodleně 
informují Komisi o totožnosti těchto určených 
orgánů. Komise tyto informace zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie. 

§ 34 odst. 1 Policie České republiky kontroluje 
dodržování všech povinností stanovených 
tímto zákonem, s výjimkou povinností podle 
§ 4, § 6 odst. 6, § 12, 23 až 29. 

32014L0040 Čl. 26  Členské státy určí příslušné orgány odpovědné 
za provádění a vymáhání plnění povinností 
stanovených v této směrnici do tří měsíců od 
20. května 2016. Členské státy neprodleně 
informují Komisi o totožnosti těchto určených 
orgánů. Komise tyto informace zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie. 

§ 36 odst. 1 
písm. i) 

Prodejce se dopustí správního deliktu tím, že 
… 

32014L0040 Čl. 23 odst. 2 Členské státy zajistí, aby na trh nebyly uváděny 
tabákové a související výrobky, které nejsou v 
souladu s touto směrnicí, včetně souvisejících 
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nesplní některou z povinností týkajících se 
prodeje tabákových výrobků, elektronických 
cigaret prostřednictvím prostředku 
komunikace na dálku podle § 6 odst. 1 až 5 a 
7, § 7… 

prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci 
v ní stanovených. Členské státy zajistí, aby 
tabákové a související výrobky nebyly uvedeny 
na trh, pokud nebyly splněny oznamovací 
povinnosti stanovené v této směrnici. 

§ 36 odst. 10 
písm. d) 

Za správní delikt se uloží pokuta do 
… 
800 000 Kč, jde-li o správní delikt podle 
odstavce 1 písm. i)… 

32014L0040 Čl. 26  Členské státy určí příslušné orgány odpovědné 
za provádění a vymáhání plnění povinností 
stanovených v této směrnici do tří měsíců od 
20. května 2016. Členské státy neprodleně 
informují Komisi o totožnosti těchto určených 
orgánů. Komise tyto informace zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie. 

§ 40 odst. 5 a) Správní delikty podle tohoto zákona 
projednává 
obec v přenesené působnosti, jde-li o správní 
delikty podle … § 36 odst. 1 písm. f) až n)… 
(i) 

32014L0040 Čl. 26  Členské státy určí příslušné orgány odpovědné 
za provádění a vymáhání plnění povinností 
stanovených v této směrnici do tří měsíců od 
20. května 2016. Členské státy neprodleně 
informují Komisi o totožnosti těchto určených 
orgánů. Komise tyto informace zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie 

§ 40 odst. 5 c) Správní delikty podle tohoto zákona 
projednává 
… 
Česká obchodní inspekce, jde-li o správní 
delikty podle … § 36 odst. 1 písm. d) až j)… 
(i) 

32014L0040 Čl. 26  Členské státy určí příslušné orgány odpovědné 
za provádění a vymáhání plnění povinností 
stanovených v této směrnici do tří měsíců od 
20. května 2016. Členské státy neprodleně 
informují Komisi o totožnosti těchto určených 
orgánů. Komise tyto informace zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie 

§ 40 odst. 5 d) Správní delikty podle tohoto zákona 
projednává 
… 

32014L0040 Čl. 26  Členské státy určí příslušné orgány odpovědné 
za provádění a vymáhání plnění povinností 
stanovených v této směrnici do tří měsíců od 
20. května 2016. Členské státy neprodleně 
informují Komisi o totožnosti těchto určených 
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Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 
jde-li o správní delikty podle … § 36 odst. 1 
písm. i) …  
 

orgánů. Komise tyto informace zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie 

§ 40 odst. 5 g) Správní delikty podle tohoto zákona 
projednává 
… 
správce spotřební daně, jde-li o správní 
delikty podle § 36 odst. 1 písm. i)… 
 

32014L0040 Čl. 26  Členské státy určí příslušné orgány odpovědné 
za provádění a vymáhání plnění povinností 
stanovených v této směrnici do tří měsíců od 
20. května 2016. Členské státy neprodleně 
informují Komisi o totožnosti těchto určených 
orgánů. Komise tyto informace zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie 

§ 40 odst. 5 h) Správní delikty podle tohoto zákona 
projednává 
… 
orgán Celní správy České republiky, jde-li o 
správní delikty podle … § 36 odst. 1 písm. i) 
… 
 

32014L0040 Čl. 26  Členské státy určí příslušné orgány odpovědné 
za provádění a vymáhání plnění povinností 
stanovených v této směrnici do tří měsíců od 
20. května 2016. Členské státy neprodleně 
informují Komisi o totožnosti těchto určených 
orgánů. Komise tyto informace zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie 

 
Číslo 

předpisu EU 
(kód Celex) 

Název předpisu EU 

32014L0040 
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  
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