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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů  
 

Cílem navrhované právní úpravy je především 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 také jen „tabáková směrnice“). 
Tabákovou směrnicí se nahrazuje stávající směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/37/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, 
obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků. Cílem tabákové směrnice je sblížení 
právních a správních předpisů členských států týkajících se složek a emisí tabákových 
výrobků a příslušných povinností oznamování, včetně maximálních úrovní dehtu, nikotinu a 
oxidu uhelnatého v cigaretách, některých aspektů označování a balení tabákových výrobků 
včetně zdravotních varování, která musí být uvedena na jednotkových baleních tabákových 
výrobků a jakémkoliv vnějším balení, jakož i opatření týkajících se sledovatelnosti a 
bezpečnostních prvků, zákazu uvádět na trh tabákové výrobky pro orální užití, 
přeshraničního prodeje tabákových výrobků a elektronických cigaret na dálku, povinnosti 
oznámit nové tabákové výrobky, uvádění na trh a označování některých výrobků 
souvisejících s tabákovými výrobky, zejména elektronických cigaret a náhradních náplní a 
bylinných výrobků ke kouření, tak aby bylo usnadněno hladké fungování vnitřního trhu 
s tabákovými a souvisejícími výrobky a zabezpečena vysoká úroveň ochrany veřejného 
zdraví, a to zejména v případě mladých lidí. 

Základním právním předpisem upravujícím povinnosti podnikatele, který vyrábí nebo 
uvádí na trh tabákové výrobky, je zákon č. 110/1997 Sb. Prováděcí právní předpis, kterým je 
vyhláška č. 344/2003 Sb., v souladu se zmocněním v tomto zákoně upravuje některé 
podrobnosti týkající se tabákových výrobků. Tato vyhláška je zároveň transpozicí dosavadní 
tabákové směrnice 2001/37/ES. 

 
Základní principy navrhované právní úpravy: 

 
- stanovení výčtu zakázaných látek v tabákových výrobcích, 
- stanovení požadavků na prezentaci, vzhled, vlastnosti a obsah tabákových výrobků, 
- stanovení maximálních úrovní emisí tabákových výrobků, 
- stanovení způsobu označení tabákových výrobků jedinečným identifikátorem a 

bezpečnostním prvkem, 
- stanovení způsobu členění tabákových výrobků na druhy, skupiny a podskupiny, 
- stanovení způsobu označení tabákových výrobků obecným varováním, informačním   
- sdělením, zdravotním varováním a kombinovaným zdravotním varováním, 
- stanovení způsobu provedení informační povinnosti při uvádění na trh tabákových 

výrobků a nových tabákových výrobků, 
- stanovení požadavků na studie pro přísady uvedené v prioritním seznamu, 
- stanovení způsobu provedení registrace před zahájením provozování přeshraničního  
- prodeje na dálku.  
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena 
 

Předložený návrh je v souladu se zákonným zmocněním k vydání vyhlášky 
uvedeným v § 18 odst. 1 písm. a), b), k) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a 
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění novely 
projednávané v Parlamentu České republiky.  
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
 
 Návrhem vyhlášky se provádí 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 a směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/109/EU 
ze dne 10. října 2014, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/40/EU vytvořením knihovny obrazových varování pro použití na tabákových výrobcích. 
Návrhem vyhlášky se dále provádí transpozice následujících prováděcích aktů: 
• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1842 ze dne 9. října 2015 o technických 
specifikacích pro úpravu, vzhled a tvar kombinovaných zdravotních varování u tabákových 
výrobků ke kouření, 
• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2186 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se 
stanoví formát pro předkládání a zpřístupňování informací o tabákových výrobcích, 
•  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1735 ze dne 24. září 2015 o přesném 
umístění obecného varování a informačního sdělení na tabáku k ručnímu balení cigaret 
prodávaném v sáčku. 
Tyto prováděcí akty byly implementovány do ustanovení § 11 a § 23 odst. 4 vyhlášky 
(prováděcí rozhodnutí 2015/1735), § 12 až 14 (prováděcí rozhodnutí 2015/1842) a § 20 
(prováděcí rozhodnutí 2015/2186). Součástí transpozice jsou i přílohy prováděcích aktů, 
které byly v nezměněné formě převzaty do 

- přílohy č. 2 upravující grafické znázornění přesného umístění obecného varování 
a informačního sdělení uvedených v článcích 2 a 3 směrnice v případě sáčku 
s plochým dnem, sáčku s ovinovacím přehybem (obvyklé a alternativní umístění) a 
stojacího sáčku (transpozice prováděcího rozhodnutí 2015/1735), 

- do přílohy č. 5 upravující způsob uvedení kombinovaného zdravotního varování na 
tabákových výrobcích určených ke kouření v případě různých formátů (svislého, 
horizontálního, obzvlášť širokého horizontálního nebo svislého obráceného), a to 
v souladu s prováděcím rozhodnutím 2015/1842. 

 
Připravovány jsou i další prováděcí akty související s předmětem směrnice 

2014/40/EU, které se týkají různých ustanovení této směrnice. Do května 2016 by mělo být 
přijato 10 prováděcích aktů, do roku 2017 další 3. V současné době je ke schválení 
připraven návrh prováděcího nařízení Evropské komise ohledně postupu stanovení, zda má 
tabákový výrobek charakteristickou příchuť, návrh prováděcího rozhodnutí Evropské komise 
ke zřízení poradního panelu, který bude Evropské komisi a členským státům asistovat 
v určení charakteristických příchutí tabákových výrobků a návrh prováděcího rozhodnutí 
Evropské komise týkajícího se prioritního seznamu přísad cigaret a tabáku k ručnímu balení 
cigaret s rozšířenou informační povinností. 
 
Konkrétně se jedná o tyto návrhy: 

Draft Commission Implementing Regulation laying down uniform rules as regards the 
procedures for determining whether a tobacco product has a characterising flavour. 
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Draft Commission Implementing Decision laying down the procedure for the establishment 
and operation of an independent advisory panel assisting Member States and the 
Commission in determining whether tobacco products have a characterising flavour. 

Draft Commission Implementing Decision laying down a priority list of additives contained in 
cigarettes and roll-your-own tobacco subject to enhanced reporting obligations. 
 
 
Transpozice směrnice zároveň přispěje k naplňování některých závazků plynoucích 
z Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku (FCTC) v České republice. Česká republika je 
smluvní stranou této úmluvy od roku 2012 (smluvní stranou jsou i mj. všechny ostatní 
členské státy Evropské unie a Evropská unie).  
 
Návrh vyhlášky je přesnou transpozicí požadavků uvedených v těchto směrnicích, 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. 
 

Návrh vyhlášky má přímý vztah k 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.  

 
 Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie. 
 
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

 
Dosavadní směrnice 2001/37/ES o sbližování právních a správních předpisů 

členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků je 
transponována do § 12, § 12a a § 13 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a do vyhlášky č. 344/2003 Sb. kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky, 
ve znění vyhlášky č. 316/2012 Sb. Současné platné znění zákona č. 110/1997 Sb. i vyhlášky 
č. 344/2003 Sb. představuje transpoziční nesoulad s tabákovou směrnicí, pokud jde 
o výrobu, obchodní úpravu a prodej tabákových a souvisejících výrobků. 

V  současné době je v legislativním procesu novela zákona č. 110/1997 Sb. 
(sněmovní tisk č. 687). Část požadavků na tabákové výrobky stanovených tabákovou 
směrnicí bude tímto transponována do připravované novely zákona a další část týkající se 
způsobu provedení stanovených požadavků pro tabákové výrobky bude transponována do 
předloženého návrhu, který nahradí stávající vyhlášku č. 344/2003 Sb. Transpozice té části 
tabákové směrnice, která se týká způsobu provedení požadavků stanovených pro 
elektronické cigarety, náhradní náplně a bylinné výrobky určené ke kouření, bude provedena 
prováděcím právním předpisem Ministerstva zdravotnictví.   
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Kromě zákona č. 110/1997 Sb. a vyhlášky č. 344/2003 Sb. se na oblast tabákových 
výrobků vztahuje 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.  

Dne 3. června 2015 byl Poslanecké sněmovně PČR předložen návrh zákona 
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (sněmovní tisk č. 508). Tento 
návrh zákona také v některých částech vychází z tabákové směrnice stejně jako novela 
zákona č. 110/1997 Sb. Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek však transponuje odlišné části tabákové směrnice než novela zákona č. 110/1997 Sb. a 
oba připravované zákony tak nejsou vzájemně v rozporu nebo duplicitní. Návrh zákona 
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek má mimo jiné za cíl transponovat 
povinnost zavedení systému elektronického ověřování věku spotřebitele při provozování 
přeshraničního prodeje tabákových výrobků nebo elektronických cigaret na dálku. Zákon 
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, upravuje 
zákaz reklamy na tabákové výrobky a sponzorování, jehož účelem nebo přímým či 
nepřímým účinkem je reklama na tabákové výrobky. Definuje právní režim reklamy na 
tabákové výrobky. 

Problematika tabákových výrobků je dále upravena zákonem č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na 
vyžádání a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 
č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Výše uvedený výčet právních předpisů není taxativní, uvedeny byly pouze 
nejdůležitější související právní předpisy upravující oblast tabákových výrobků. 
 
 
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 obsahující zmocnění pro úpravu 
požadavků uvedených v návrhu vyhlášky o tabákových výrobcích je uveden v důvodové 
zprávě vládního 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 (sněmovní tisk 687) a také v dopadové 
zprávě k návrhu tabákové směrnice a v samotné dopadové zprávě (text studie i zprávy je k 
dispozici na internetových stránkách Evropské komise DG, viz odkaz 
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). 
 

Návrh vyhlášky, který je transpozičního charakteru, rovněž nepředpokládá negativní 
sociální dopady ani negativní dopady na životní prostředí. Návrh rovněž nemá žádné dopady 
ve vztahu k specifickým skupinám obyvatel. Finanční dopady požadavků tabákové směrnice 
na zainteresované subjekty jsou uvedeny v dopadové studii týkající se tabákové směrnice 
(text studie je k dispozici na internetových stránkách Evropské komise DG, viz odkaz 
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_ia_rand_en.pdf. 
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Je možné očekávat pozitivní dopady v oblasti veřejného zdraví (např. zavedení 
kombinovaných zdravotních varování patří mezi účinná opatření napomáhající k snižování 
výskytu kouření v populaci). 

 
Celková odvedená spotřební daň z tabákových výrobků v České republice se za 

posledních 5 let pohybuje rámcově v objemu 45 – 50 mld. Kč ročně. Největší položku 
představují cigarety, jejichž objem tržeb se pohybuje řádově mezi 41 a 48 mld. Kč ročně. 
V případě tabáku k ručnímu balení cigaret a tabáku do vodní dýmky se roční inkaso 
spotřební daně pohybuje v řádu 3 mld. Kč, u doutníků a cigarillos v průměru 107 mil. Kč. 

 
Níže jsou vyčísleny ekonomické dopady na podnikatelské subjekty v ČR z pohledu 

novinek v označování tabákových výrobků, které stanovuje novela zákona o potravinách a 
tabákových výrobcích a jejichž způsob provedení stanovuje tato vyhláška. Jedná se o 
očekávané celkové dopady na skupinu výrobců a dovozců cigaret a tabákových výrobků v 
ČR, která se podílí cca 55 % na českém (legálním) trhu s tabákovými výrobky. Níže uvedené 
vyčíslení ekonomických dopadů již bylo uvedeno v důvodové zprávě k související novele 
zákona o potravinách, který stanovuje základní povinnosti, které musí být splněny při 
uvádění tabákových výrobků na trh.  V tomto odůvodnění je vyčíslení uvedeno znovu 
z informativních důvodů.  

 
1) Nové požadavky na označení (obrázková varování) na cigarety, tabák k ručnímu 

balení cigaret a tabák do vodních dýmek  
a) celkové jednorázové náklady na změnu obalů 200 – 300 mil. Kč,  
b) každoroční navýšení nákladů v důsledku nového označení (grafiky) oproti 

stávajícímu stavu o 50 mil. Kč.  
 
2) Nové požadavky na označení (grafika) jiných tabákových výrobků ke kouření než 

cigaret, tabáku k ručnímu balení cigaret a tabáku do vodních dýmek  
 
2.1) při využití výjimek dle odst. 1 čl. 11 tabákové směrnice, tj. nezavádění 

obrazových varování  
a) celkové jednorázové náklady na změnu obalů 0,5 mil. Kč,  
b) každoroční navýšení nákladů v důsledku nového označení (grafiky) oproti 

stávajícímu stavu o 0,2 mil Kč,  
 
3) Odhad snížení objemu prodeje a tržeb z prodeje tabákových výrobků po zavedení 

nových požadavků na označování a následném očekávaném snížení množství kuřáků nelze 
uvést. Jedná se o interní informaci, podnikatelé nemohou komentovat predikce vývoje tržeb.  

 
4) Odhad finanční náročnosti nákladů na zavedení požadavků na sledovatelnost 

tabákových výrobku nelze uvést, jelikož prozatím nebylo vybráno technologické řešení. 
Jednání na úrovni Evropské komise nebyla zatím ukončena, 
 

Aby se zajistilo jednotné uplatňování povinností týkajících se oznamování informací 
stanovených v tabákové směrnici, je nezbytná společná elektronická vstupní brána pro 
předkládání údajů. Tato brána sníží administrativní zátěž pro výrobce, dovozce a vnitrostátní 
regulační orgány. 

Přestože plnou odpovědnost za shromažďování, ověřování, případné analyzování, 
uchovávání a šíření shromážděných údajů nesou členské státy, Evropská komise nabídla 
členským státům možnost bezúplatně využít datového úložiště Evropské komise.  

Evropská komise pro tento účel vytvořila standardní „Dohodu o úrovni služeb“ 
(Service Level Agreement), na jejímž základě členským státům poskytne technické nástroje 
pro zjednodušení plnění jejich povinností podle čl. 5 a 20 tabákové směrnice. Výhodou 
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zřízení národního úložiště na serverech Evropské komise je zejména finanční úspora a 
snížení administrativní zátěže oproti možnosti založit vlastní datové úložiště. 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zaslala žádost o připojení do TESTA NG 
na Ministerstvo vnitra a v současné době má již zřízený přístup do TESTA NG, další kroky se 
očekávají po podpisu Service Level Agreement. Přístup do společné elektronické brány pro 
výrobce bude realizován prostřednictvím internetu a šifrovaného HTTPS spojení a realizace 
bude v kompetenci jednotlivých výrobců.  
 

Ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky vychází z nutnosti transpozice údaje o 
informačním zdroji určeném k informování spotřebitele o rizicích a dostupných programech 
k odvykání kouření, protože kvalita informací o rizicích spojených s tabákem a informací s 
kontakty na pomoc s odvykáním kouření by měla být garantována státem. Z tohoto důvodu 
Úřad vlády ČR zakoupil doménu www.koureni-zabiji.cz pro stránky, které budou spravovány 
Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti, k poskytování informací pro 
spotřebitele tabákových výrobků. Tento krok vyplývá rovněž z aktivity Akčního plánu 
realizace Národní strategie protidrogové politiky pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 
2015-2018. 
 

Finanční náklady spojení s vlastnictvím domény se pohybují řádově ve výši několika 
set korun ročně (viz http://www.forpsi.com/domain/pricelist/). Na zajištění designu, 
programování vlastních stránek a jejich správu neobdržel Úřad vlády žádné dodatečné 
prostředky. Vzhledem k tomu, že doména „www.koureni-zabiji.cz“ využívá základní prvky, 
technologii (redakční systém atd.) stávajícího webu Úřadu vlády „drogy-info.cz“ a de facto je 
spravována společně s doménou „drogy.info.cz“, je obtížné přesně vyčíslit výši finančních 
prostředků, které byly dosud spotřebovány na vývoj stránek koureni-zabiji.cz (odhadem se 
jedná o částku do 100 000 Kč). Stránky jsou nyní testovány v beta verzi. V akčním plánu je 
na technický provoz stránek plánována finanční alokace 200 000 Kč ročně (v základním 
režimu). 
 
Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k zákazu diskriminace nebo k rovnosti mužů a žen. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů. Navrhovanou 
právní úpravou není měněno již existující zpracování osobních údajů. 
 

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti ani 
oprávnění subjektu osobních údajů. 
 
Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 
korupčního rizika.  
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAAGL3J7)

http://www.forpsi.com/domain/pricelist/


- 7 - 
 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k bezpečnosti nebo obraně státu. 
 
 
Rozhodování o provedení RIA 
 
 Hodnocení dopadů v rámci obecné části důvodové zprávy bylo provedeno podle 
Legislativních pravidel vlády. RIA nebyla zpracována, protože dle článku 5 Obecných zásad 
pro hodnocení regulace (RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek na rok 
2016 s informací, že se RIA provést neukládá.  
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 
 
Dne 19. 5. 2014 vstoupila v účinnost tabáková směrnice. Podle jejího čl. 29 odst. 1 jsou 
členské státy povinny uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 20. května 2016. Podle čl. 29 odst. 2 tabákové směrnice musí 
předpisy přijaté členskými státy obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový 
odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení.  

Z aspektů výroby a prodeje tabákových výrobků, jejichž úprava má být do českého právního 
řádu na základě čl. 1 tabákové směrnice implementována, stanovuje návrh vyhlášky 
především kategorie a označování tabákových výrobků včetně zdravotních varování a 
požadavky na jakost tabákových výrobků.   

K § 2 
 
Toto ustanovení obsahuje některé z definic uvedených v čl. 2 tabákové směrnice, přičemž 
většina pojmů definovaných směrnicí bude nově obsažena v § 2 zákona č. 110/1997 Sb.  

K § 3 

Ustanovení § 3 je provedením § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb. a transpozicí 
čl. 7 odst. 6 a 9 tabákové směrnice zakazující užívání určitých složek či přísad v tabákových 
výrobcích. Cílem předmětné úpravy je odstranit překážky hladkého fungování vnitřního trhu 
způsobené nedostatečně harmonizovaným přístupem k regulaci jednotlivých složek, když 
některé složky jsou regulovány pouze v určitých členských státech a odlišné jsou také 
přístupy k přísadám v cigaretových filtrech či k přísadám obarvujícím cigaretový kouř. 
Tabákové výrobky s jinou než charakteristickou tabákovou příchutí by navíc mohly usnadnit 
zahájení užívání tabáku nebo ovlivnit formy užívání. 

Kromě toho tato úprava reflektuje částečné prováděcí pokyny k čl. 9 a 10 Rámcové úmluvy 
WHO o kontrole tabáku týkající se regulace složek tabákových výrobků a regulace 
zveřejňování informací o tabákových výrobcích, které doporučují zakázat uvedené složky, 
dále přísady, jež mají v neshořelé formě karcinogenní, mutagenní či pro reprodukci toxické 
vlastnosti nebo zvyšují návykovost a toxicitu. 

Tabákové výrobky jiné než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret jsou přitom ze zákazů 
do jisté míry vyňaty, což odráží skutečnost, že navrhovaná úprava se zaměřuje především 
na prevenci/pokles kouření u mladých lidí, u nichž není používání těchto jiných tabákových 
výrobků příliš běžné. 

K § 4 

Ustanovení § 4 je provedením § 12b odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb. a transpozicí čl. 13 
tabákové směrnice, jenž omezuje způsoby prezentace tabákových výrobků, resp. vymezuje 
nepřípustný obsah prezentačních sdělení. Za tímto účelem jsou zakázána veškerá sdělení, 
jež jakýmkoliv způsobem naznačují pozitivní nebo alespoň relativně pozitivní vlastnosti 
tabákového výrobku. Důvodem takovéto úpravy je, že takto označené tabákové výrobky 
mohou spotřebitele (zejména mladé lidi) uvádět v omyl, pokud jde o úroveň jejich škodlivosti. 
Tak je tomu například v případech, kdy jsou použita určitá slova nebo naznačeny vlastnosti 
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typu „s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“, „velmi lehké“, „mírné“, „přírodní“, „organické/bio“, 
„bez přísad“, „neochucené“ nebo „tenké“ či určité názvy, obrázky a figurativní nebo jiné 
motivy. Další zavádějící prvky mohou mimo jiné zahrnovat vložené letáky nebo jiný 
dodatečný materiál, jako například nálepky, samolepky, připojené letáky, stírací nálepky a 
pouzdra, nebo prvky, jež souvisí s tvarem samotného tabákového výrobku. Některá balení a 
tabákové výrobky mohou rovněž spotřebitele uvádět v omyl tím, že by naznačovaly přínosy 
v podobě úbytku hmotnosti, dále sexuální přitažlivosti, společenského postavení, 
společenského života nebo vlastností jako ženskost, mužnost nebo elegance. Obdobně 
velikost a vzhled jednotlivých balení cigaret může uvádět spotřebitele v omyl tím, že vytváří 
dojem o tom, že jsou méně škodlivé.  

Přitom je nutno zohlednit, že cílem této úpravy je chránit spotřebitele před působením 
zavádějících a nepravdivých informací, jež by mohly ovlivnit jejich preference směrem 
k určitému druhu výrobků vytvořením klamavého dojmu o tom, že zdravotní rizika spojená 
s tímto výrobkem jsou ve srovnání s jinými tabákovými výrobky nižší či dokonce že daný 
výrobek má zdravotní přínosy, ačkoliv tomu tak není. Jednotková balení tabákových výrobků 
ani jejich vnější obal by navíc neměla obsahovat žádné pobídky ekonomického charakteru či 
nabídky ekonomických výhod, jež by je vybízely ke koupi těchto tabákových výrobků. 

Znění navrženého § 4 odst. 3 doslovně neodpovídá znění článku 13 odst. 3 tabákové 
směrnice, který transponuje. Doslovné zachování textu by totiž mohlo být v praxi vykládáno 
tak, že zákaz prvků nebo rysů, které mohou zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní 
značky, figurativní nebo jiné znaky, se týkají pouze obchodních značek, které naplňují 
charakteristiky uvedené v odstavci 1. 

K § 5 

Ustanovení § 5 je provedením § 12b odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb. a transpozicí čl. 14 
tabákové směrnice, který zavádí tzv. jednotný vzhled cigaretových krabiček a balení tabáku 
k ručnímu balení cigaret. Zároveň zakotvuje přípustné materiály pro výrobu těchto obalů a 
mechanismy jejich otevírání. Tato úprava směřuje k vytvoření podmínek pro zachování 
integrity a viditelnosti zdravotních varování a zajištění jejich co největší účinnosti. Podle 
stanoviska („non-paper“) Evropské komise k tomuto tématu, rozeslanému k diskusi členům 
Expertní skupiny pro politiku v oblasti tabáku v prosinci 2015, by kombinovaná zdravotní 
varování neměla být tištěna na těchto okrajích, neboť se nejedná ani o přední ani o zadní 
stranu balení.  

S ohledem na to, že uvedená ustanovení se uplatní vedle veškerých dále popsaných 
pravidel pro označování tabákových výrobků a že je nadále používán pojem „jednotkové 
balení“, je třeba tuto úpravu zařadit ještě před úpravu pravidel označování tabákových 
výrobků. Tím se docílí toho, že dále popisovaná specifická úprava zdravotních varování a 
dalších značících údajů bude od počátku vnímána v kontextu jednotkového balení tvaru a 
vlastností vymezených v navrhovaném ustanovení. 

Jednotkové balení cigaret musí obsahovat alespoň 20 cigaret. Toto ustanovení bylo 
vypuštěno z důvodu duplicity s ustanovením zákona o spotřebních daních (§ 107 odst. 5 
zákona č. 353/2003 Sb., v platném znění). 
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K § 6 

Odstavce 1 až 3 jsou § 12b odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb. a transpozicí čl. 3 odst. 1 
tabákové směrnice. 

Navrhované znění § 6 implementuje článek 3 tabákové směrnice, jenž stanoví maximální 
úrovně tří hlavních emisí cigaret, jakož i způsoby jejich měření. Po kvantitativní stránce 
odpovídá česká úprava maximálních úrovní emisí požadavkům tabákové směrnice již za 
současného stavu, když maximální limity tří hlavních při kouření uvolňovaných látek (dehtu, 
nikotinu a oxidu uhelnatého) jsou stanoveny v souladu s hodnotami uváděnými tabákovou 
směrnicí.  

K § 7 

Ustanovení § 7 je provedením § 12c odst. 1 a 3 zákona č. 110/1997 Sb. a transpozicí čl. 15 
odst. 1 až 4 tabákové směrnice.  
Pod pojmem „jedinečný identifikátor“ se rozumí takové označení takového výrobku, které je 
čitelné technickým zařízením a obsahuje údaje uvedené v § 7. 
Pod pojmem „použití tabákové nálepky“ rozumí pojem definovaný v § 116 odst. 4 zákona 
o spotřebních daních. 
Pokud jde o odst. 4 realizováním propojení s jedinečným identifikátorem, které by mělo 
zpřístupnit některé údaje podle odst. 2, se rozumí dosažení informací některých údajů podle 
odst. 2 nikoliv po načtení jedinečného identifikátoru do čtecího zařízení, ale následným 
zadáním např. kódu identifikátoru do elektronického systému skrze internet, který zobrazí 
tyto dodatečné údaje. 
 

K § 8  

Ustanovení § 8 je transpozicí článku 16 odst. 1 tabákové směrnice. 

Aktuální provedení tabákové nálepky pro cigarety obsahuje perforaci pro zabezpečení 
poškození tabákové nálepky při otevření jednotkového balení (úprava vychází ze zákona 
o spotřebních daních). Tato perforace není v rozporu s požadavky stanovenými pro 
bezpečnostní prvek v § 8 odstavci 1 vyhlášky. 
Aktuálně používaná tabáková nálepka definovaná ve vyhlášce č. 467/2003 Sb., o používání 
tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, splňuje 
všechny stanovené parametry bezpečnostního prvku. Tabáková nálepka obsahuje soubor 
několika viditelných ochranných prvků (např. hlubotisková technika umožňující ověření 
pravosti nálepky vizuálně i hmatem, mikropísmo, specifické grafické prvky použité v tištěné 
giloši, specifické grafické znaky obsažené v dotiskových údajích) a několik neviditelných 
ochranných prvků (speciální vlákna vložená přímo v ceninovém papíru, speciální barevné 
odstínění centrální giloše – oba prvky jsou viditelné pouze po nasvícení UV zářením o 
přesně definované vlnové délce; tabákové nálepky dále obsahují další skryté prvky, 
identifikovatelné při laboratorním zkoumání). 

K § 9 

Ustanovení § 9 je provedením § 12d odst. 1 písm. b), § 12e písm. a) a § 12f písm. a) 
zákona č. 110/1997 Sb.   
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K § 10 

Toto ustanovení je provedením § 12d odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 110/1997 Sb. a 
transpozicí čl. 9 odst. 1 až 4 tabákové směrnice. 

Článek 9 odst. 1 a 2 tabákové směrnice pro tabákové výrobky určené ke kouření stanovuje 
text obecného varování a informačního sdělení. Ve srovnání se stávající úpravou je zde do 
velké míry omezena volnost výrobců tabákových výrobků, neboť oba texty jsou stanoveny 
striktně, bez možnosti výběru (resp. výběr ze dvou tabákovou směrnicí nabízených variant je 
ponechán na členských státech). Ruší se rovněž systém dvou zdravotních varování, tzv. 
obecného a dodatečného. 

Odstavce 3 až 7 jsou implementací čl. 9 odst. 3 a 4 tabákové směrnice, jež stanovuje 
podrobně umístění, rozměry (poměr plochy ve vztahu k celému balení) a vzhled povinných 
varování a sdělení na tabákových výrobcích ke kouření, a to specificky také ve vztahu ke 
krabičkám se sklopným víčkem nebo různým druhům balení tabáku k ručnímu balení cigaret. 
Ačkoliv font, umístění, velikost i grafické zpracování zdravotních varování jsou do velké míry 
shodě upraveny také ve vyhlášce č. 344/2003 Sb., je nutno uzpůsobit text skutečnosti, že 
popsaná zdravotní varování se z čelní a zadní plochy cigaretové krabičky přesouvají na 
plochy bočních stěn a přední a zadní stěny jednotkových balení jsou nadále vyhrazeny nově 
zaváděným kombinovaným varováním (viz níže). Rozměry varování a sdělení jsou přitom 
tabákovou směrnicí stanoveny jakožto minimální. 

Zobrazení balení „sáček s plochým dnem“ „sáček s ovinovacím přehybem“ a „stojací sáček“ 
je uvedeno přímo v příloze č. 2 vyhlášky. Náhled dalších balení, o kterých hovoří vyhláška, je 
uveden níže: 

 

Krabička s odklápěcím víčkem, kvádrového tvaru 
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Krabička se sklopným víčkem 

 

Balení válcového tvaru 

 

 

K § 11 

Odstavec 1 tohoto ustanovení je transpozicí čl. 2 odst. 1 Prováděcího rozhodnutí Komise 
(EU) 2015/1735 a odst. 2 a 3 jsou transpozicí článku 3 tohoto prováděcího rozhodnutí. 

 

K § 12 

Ustanovení § 12 odst. 1 a 2 je provedením § 12d odst. 1 písm. h) zákona č. 110/1997 Sb. a 
transpozicí čl. 10 tabákové směrnice. 
Toto ustanovení upravuje zcela nově zavedenou povinnost uvádět na jednotkových baleních 
tabákových výrobků ke kouření kombinovaná zdravotní varování sestávající z obrazového 
prvku, korespondujícího textového varování a dále informací o odvykání kouření. Ustanovení 
je v tomto ohledu v souladu s prováděcími pokyny k čl. 11 Rámcové úmluvy WHO o kontrole 
tabáku, které se týkají balení a označování tabákových výrobků. 
 
Kombinovaná varování svým umístěním nahrazují dosavadní varování, která zabírala přední 
a zadní stěny jednotkových balení. Plošným zavedením kombinovaných zdravotních 
varování, jež se kromě obrazové části skládají také z textových informací o možnostech 
odvykání kouření, má být dosaženo jednotné úrovně informovanosti spotřebitelů 
o zdravotních rizicích spojených s kouřením, jakož i o dostupných možnostech pro odvykací 
léčbu či jiné postupy. Kombinovaná zdravotní varování velkého rozsahu jsou totiž na základě 
současných vědeckých poznatků považována za účinnější než pouhá textová varování. 

Přitom je přihlédnuto k tomu, že v některých členských státech i v České republice existují 
přesná pravidla pro umísťování daňového značení (tabákové nálepky), jež by mohla 
kolidovat s povinností uvádět kombinovaná zdravotní varování v horní části jednotkového 
balení tabákového výrobku. Z tohoto důvodu je nastaveno přechodné tříleté období 
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počínající dnem 20. 5. 2016, jež má dát členským státům dostatek času na to, aby 
přemístěním tabákové nálepky v rámci jednotlivých balení tabákových výrobků přizpůsobily 
národní legislativu požadavkům tabákové směrnice. 

Ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky vychází z nutnosti transpozice údaje 
o informačním zdroji určeném k informování spotřebitele o rizicích a dostupných programech 
k odvykání kouření, protože kvalita informací o rizicích spojených s tabákem a informací 
s kontakty na pomoc s odvykáním kouření by měla být garantována státem. Z tohoto důvodu 
Úřad vlády ČR zakoupil doménu www.koureni-zabiji.cz pro stránky, které budou spravovány 
Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti, k poskytování informací pro 
spotřebitele tabákových výrobků. Tento krok vyplývá rovněž z aktivity Akčního plánu 
realizace Národní strategie protidrogové politiky pro oblast kontroly tabáku v České republice 
na období 2015-2018. 
 
Ustanovení odst. 3 a 4 jsou transpozicí čl. 2 Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 
2015/1842. 
 
K § 13  
 
Ustanovení § 13 je transpozicí čl. 3 Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/1842. 
 
K § 14 
 
Ustanovení odst. 1 je transpozicí čl. 3 odst. 5 Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 
2015/1842. 
Ustanovení odst. 3 až 5 jsou transpozicí čl. 4 odst. 1 Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 
2015/1842. 
 
 
K § 15  
 
Ustanovení § 15 je provedením §  12e odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 110/1997 Sb. a 
transpozicí čl. 11 odst. 1 a 2 tabákové směrnice.   
Za „značku“ je považováno obchodní označení jako např. Marlboro, L&M, Chesterfield, 
Camel a zároveň i rozlišení v rámci značky pokud existuje jako např. Camel blue nebo 
Camel black. 

Pokud jde o jiné tabákové výrobky než cigarety za značku je možné považovat např. „Café 
Créme“ „Café Créme aróme“ „Café Créme blue“ apod. 

K § 16   

  Ustanovení § 15 je provedením §  12e odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 110/1997 Sb. a 
transpozicí čl. 11 odst. 3 až 5 tabákové směrnice.  

K § 17 

Ustanovení § 17 je provedením § 12f písm. b) zákona č. 110/1997 Sb. a transpozicí čl. 12 
tabákové směrnice, jenž upravuje označování bezdýmných tabákových výrobků. Cílem 
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úpravy je zajistit viditelnost zdravotních varování i na tomto druhu tabákových výrobků, 
v důsledku čehož mají být tato varování umístěna na dvou největších plochách balení. 

K § 18 

Ustanovení § 18 je provedením § 12d odst. 1 písm. f) až h), § 12e písm. b) a d) a § 12f 
písm. b) zákona č. 110/1997 Sb. a transpozicí čl. 8 tabákové směrnice. 

K § 19 

Ustanovení § 19 je provedením § 12g odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb. a transpozicí čl. 19 
odst. 1 tabákové směrnice. 

K § 20 

Ustanovení § 20 odst. 1 je provedením § 13 odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb. a transpozicí čl. 
5 odst. 1, 3 druhý pododstavec a odst. 6 tabákové směrnice. 

Anglické znění směrnice rozlišuje „new tobacco products“ a „novel tabacco products“. 
Ustanovení § 16 se tak váže na „novel tobacco products“ (tj. na nové tabákové produkty), 
zatímco ustanovení § 17 odst. 5 se váže na „new tobacco products“, kdy se jedná o výrobky 
nově uvedené na trh tj. tabákové výrobky, které nejsou novými tabákovými výrobky, ale na 
trh předtím ještě uvedeny nebyly. Z tohoto důvodu bylo v návrhu vyhlášky zvoleno spojení 
„při novém uvádění tabákových výrobků na trh“.  
„Nový tabákový výrobek“ je vymezen v § 2 odst. 2 písm. c) novelizovaného znění zákona 
o potravinách a tabákových výrobcích. Například se jedná o výrobek, kde není tabák 
spalován, ale pouze zahříván a spotřebitel inhaluje výpary ohřevem vzniklé. 
Pozměněným tabákovým výrobkem se rozumí výrobek, který subjekt již uvádí na trh v České 
republice, ale byly změněny jeho vlastnosti nebo složení.    
 
Nové uvádění tabákových výrobků na trh je případ produktu, který není považován za „nový 
tabákový výrobek“ ve smyslu pojmu vymezeného v zákoně, ale za tabákový výrobek, který 
v České republice společnost na trh uvádí poprvé. 
 

Tabáková směrnice blíže nespecifikuje, koho se „objem prodeje“ ve smyslu § 17 odst. 1 
písm. d) týká. Z toho lze usuzovat, že se jedná o celkový objem prodeje, který zahrnuje 
prodej jiným subjektům či přímo spotřebitelům.   

Ustanovení odst. 2 a 3 je transpozicí čl. 4 a 5 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 
2015/2186 

Ustanovení odst. 4  je transpozicí čl. 5 odst. 2  tabákové směrnice. 

Ustanovení odst. 5  je transpozicí čl. 5 odst. 3 prvního pododstavce tabákové směrnice. 

Ustanovení odst. 6  je transpozicí čl. 5 odst. 1 poslední pododstavec  tabákové směrnice. 

K § 21 

Ustanovení § 21 odst. 1 je provedením § 13 odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb. a transpozicí čl. 
5 odst. odst. 6 tabákové směrnice. 
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Ustanovení § 21 odst. 2 a 3 je transpozicí je transpozicí čl. 6 odst. 1 a 2 prováděcího 
rozhodnutí Komise (EU) 2015/2186 

 

K § 22 

Ustanovení § 22 je provedením § 13a odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb. a je transpozicí čl. 6 
odst. 2 až 4 tabákové směrnice.  

„Prioritním seznamem“ se rozumí seznam přísad, který přijme Evropská komise formou 
prováděcích aktů.  Pro přísady uvedené na tomto seznamu platí zpřísněná oznamovací 
povinnost, kterou je míněno, že k těmto přísadám bude muset být zpracována komplexní 
studie. 

 

K § 23 

Ustanovení § 23 je provedením § 13c odst. 2 až 5 zákona č. 110/1997 Sb. a transpozicí 
čl. 18 odst. 1 tabákové směrnice. 

Definice služby informační společnosti je uvedena v § 1 odst. 5 odst. nařízení vlády 
č. 339/2002 Sb., ze dne 3. července 2002 o postupech při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů, technických dokumentů a technických norem. 
 

K § 24 

Ustanovení § 24 odst. 1 je transpozicí čl. 5 odst. 1 druhého pododstavce tabákové směrnice. 

Ustanovení § 24 odst. 2 a 3 je transpozicí čl. 10 odst. 1 písm. e) tabákové směrnice. Tímto je 
stanovena přechodná výjimka z povinnosti umísťovat kombinovaná zdravotní varování na 
horním okraji jednotkových balení, jelikož v České republice je tabáková nálepka umisťována 
na horní okraj jednotkových balení. Prováděcím předpisem je stanoveno, že tabáková 
nálepka musí být umístěna na takovou část balení, která je uzpůsobena k otevírání, a to tak, 
aby nebylo možné bez viditelného poškození tabákové nálepky jednotkové balení otevřít. 

Ustanovení § 24 odst. 4 je transpozicí čl. 2 odst. 2 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 
2015/1735. 
 
Ustanovení § 24 odst. 5 je transpozicí čl. 4 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/1735. 
 

Ustanovení § 24 odst. 6 je transpozicí čl. 10 odst. 2 tabákové směrnice, přičemž bylo 
nezbytné určit období, kdy se použije první skupina kombinovaných zdravotních varování 
s ohledem na odsunutou účinnost novely zákona o potravinách. 

Ustanovení § 24 odst. 7 je přechodné období k použití členění tabákových výrobků na druhy, 
skupiny a podskupiny podle dosavadní vyhlášky pro tabákové výrobky č. 344/2003 Sb. Nové 
členění podle tohoto návrhu vyhlášky bude použito při další změně obalů, kterou bude nutné 
provést v souvislosti s použitím druhé skupiny kombinovaných zdravotních varování na 
obalech podle odst. 6. To znamená, že od 1. ledna 2018 ponesou obaly skupinu 2 
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kombinovaných zdravotních varování a zároveň nové označení zařazení do druhu, skupiny a 
podskupiny.     

K § 25 

Zrušuje se vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky, a 
její novela z roku 2012. 

 

K § 26 

Datum nabytí účinnosti vyhlášky bude konkretizováno po vyhlášení novely zákona 
č. 110/1997 Sb. ve Sbírce zákonů. Novela zákona, která byla schválena Senátem 
Parlamentu České republiky dne 28. dubna 2016 (senátní tisk č. 248) a doručena 
k podepsání prezidentovi republiky dne 4. května 2016, nabyde účinnosti 90. dnem 
následujícím po dni jeho vyhlášení. 
 
K Příloze č. 1 

Jedná se o národní úpravu členění druhů tabákových výrobků na skupiny a podskupiny. 

Pro zvýšení přehlednosti byla tabulka v příloze č. 1 upravena přidáním sloupců. 
V platném znění vyhlášky č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové 
výrobky, se v příloze č. 1 užívá pojmu „dýmkový a lulkový (tabák)“ a zatímco dýmkový tabák 
je definován v zákoně o potravinách a tabákových výrobcích, lulkový tabák definován není 
ani v tomto zákoně, ani ve vyhlášce. 
Slova „a lulkový“ proto byla z přílohy I vypuštěna, protože definice lulkového tabáku již není 
v zákoně a ani ve vyhlášce obsažena.  Vzhledem k tomu, že „lulka“ je výraz pro označení 
typu dýmky, je podskupina dýmkový tabák dostačující a pokrývá tak dýmkový i lulkový tabák.  

K Příloze č. 2 

Příloha č. 2 k této vyhlášce je transpozicí přílohy prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 
2015/1735. 
 

K Příloze č. 3 

Jedná se o transpozici přílohy I tabákové směrnice. 

K Příloze č. 4 

Jedná se o transpozici přílohy Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/109/EU ze 
dne 10. října 2014, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/40/EU vytvořením knihovny obrazových varování pro použití na tabákových výrobcích. 

K Příloze č. 5 

Příloha č. 5 k této vyhlášce je transpozicí přílohy prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 
2015/1842. 
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