
V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 
 
Návrh vyhlášky o tabákových výrobcích 
 
 
Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím eKLEPu dne 7. března 2016 s termínem dodání stanovisek 
do 29. března 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
 
Resort 
 

Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo 
dopravy 
 

 
K 20 odst. 4:  
Podle věty druhé tohoto ustanovení se má první skupina 
kombinovaných zdravotních varování použít v období od 
20. května 2016 do 31. prosince 2017. Upozorňujeme na 
to, že přechodné ustanovení v navrženém znění 
nekoresponduje s předpokládaným nabytím účinnosti 
navrhovaného právního předpisu. Vyhláška má nabýt 
účinnosti 90. den po dni vyhlášení novely zákona 
č. 110/1997 Sb. ve Sbírce zákonů, přičemž návrh 
předmětné novely ještě nebyl ani schválen Poslaneckou 
sněmovnou. Je tedy zřejmé, že navrhovaná vyhláška do 
května 2016 účinnosti nenabyde. Této skutečnosti je třeba 
přizpůsobit i znění dotčeného ustanovení a zabránit tak 
nepřípustnému retroaktivnímu působení navrhovaného 
právního předpisu. 
 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ministerstvo 
obrany 
 

 
Bez připomínek. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAAGL5FB)



 2   

 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
kultury 
 

 
K § 1 
Doporučujeme rozšířit uvedený předmět úpravy vyhlášky, 
neboť vyhláška neupravuje pouze druhy tabákových 
výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny, ale 
například i maximální úrovně emisí cigaret. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 2 písm. d) 
Upozorňujeme, že definice kombinovaného zdravotního 
varování v zákoně o potravinách a tabákových výrobcích 
a v tabákové směrnici je odlišná od definice použité v této 
vyhlášce. 
 

Akceptováno. 
Definice kombinovaného zdravotního varování byla z vyhlášky 
vypuštěna. 

 K § 9 odst. 1 a příloze č. 1 
Pro větší přehlednost doporučujeme upravit tabulku v 
příloze č. 1 přidáním sloupců, případně uvést druhy 
tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a 
podskupiny přímo ve vyhlášce. 
Dále se v příloze č. 1 užívá pojmu „dýmkový a lulkový 
(tabák)“ a zatímco dýmkový tabák je definován v zákoně, 
lulkový tabák definován není ani v zákoně, ani ve 
vyhlášce. 
 

Akceptováno. 
Tabulka byla upravena do formátu sloupců a řádků. Slova „a 
lulkový“ byla vypuštěna.  Vzhledem k tomu, že lulka je výraz pro 
označení typu dýmky, je podskupina dýmkový tabák dostačující a 
pokrývá tak dýmkový i lulkový tabák. Skutečnost, že dýmkový 
tabák zahrnuje i lulkový tabák, byla uvedena v odůvodnění. 
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 K § 11 odst. 1 písm. c) 
Doporučujeme změnit pojem „cylindrického tvaru“ na 
„válcového tvaru“ tak, aby bylo ustanovení jednotné s § 5 
odst. 1 a § 10 odst. 5 návrhu vyhlášky. České znění 
tabákové směrnice v čl. 9, 10 a 14 sice rozlišuje mezi 
cylindrickým a válcovitým tvarem balení, ve slovenském a 
anglickém znění je ovšem označení tvaru jednotné, jde 
tedy spíše o chybu v českém překladu. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 12 odst. 4 
Upozorňujeme, že tento odstavec je nadbytečný, neboť v 
§ 12e zákona o potravinách a tabákových výrobcích ve 
znění sněmovního tisku č. 687 chybí povinnost označení 
balení výrobku zdravotním varováním. 
 

Vysvětleno. 
Povinnost označení zdravotním varováním byla do návrhu 
zákona vložena přijatým pozměňovacím návrhem. V senátním 
tisku č. 284 je již zdravotní varování v § 12e uvedeno. 
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Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

PŘIPOMÍNKY PODSTATNÉ POVAHY 
 
1) K návrhu vyhlášky 
K § 5 odst. 1 
Věta: „Zakulacené či zkosené okraje jsou přípustné, 
jestliže zdravotní varování stanovená v této vyhlášce 
pokrývají oblast povrchu, jež je rovnocenná oblasti na 
jednotkovém balení bez takových okrajů.“. 
Z tohoto ustanovení nemusí být zcela zřejmé, zda bude 
přípustné či nikoliv, aby okraje zdravotních varování 
zasahovala do zkosených či zakulacených rohů. Ani 
vysvětlení uvedené k tomuto ustanovení ve zvláštní části 
důvodové zprávy není v tomto ohledu jasné. Podle 
stanoviska („non-paper“) Evropské komise k tomuto 
tématu, rozeslaného 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.  
Požadujeme tuto záležitost vyjasnit alespoň ve zvláštní 
části odůvodnění. 
 

Akceptováno. 
Poslední věta § 5 odst. 1 byla vypuštěna i v souladu 
s připomínkami Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého 
sdružení pro značkové výrobky. 

 K § 10 
Toto ustanovení nedostatečně reflektuje požadavky 
vyplývající z Prováděcího 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. V ustanovení 
chybí detailnější požadavky týkající se umístění obecného 
varování a informačního sdělení na obdélníkových 
sáčcích a na stojacích sáčcích. 
Požadujeme zahrnout požadavky vyplývajících z tohoto 
rozhodnutí do návrhu vyhlášky, nebo alespoň vysvětlit v 
odůvodnění, proč tento prováděcí akt reflektován není. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 K § 11 
Toto ustanovení nedostatečně reflektuje požadavky 
vyplývající z Prováděcího 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. 
Zahrnuty např. nejsou požadavky na tvar a úpravu 
kombinovaného zdravotního varování (svislý 
formát/horizontální formát), zvláštní pravidla pro některá 
jednotková balení s odklápěcím víčkem atd. 
Požadujeme proto zahrnout požadavky vyplývajících z 
tohoto rozhodnutí do návrhu vyhlášky, nebo alespoň 
vysvětlit v odůvodnění, proč tento prováděcí akt 
reflektován není. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 17 
Toto ustanovení nedostatečně reflektuje požadavky 
vyplývající z Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 
2015/2186 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví 
formát pro předkládání a zpřístupňování informací o 
tabákových výrobcích. Z vyhlášky tak není zřejmé, že 
výrobci/dovozci mají předkládat informace o složkách v 
souladu se stanoveným formátem a mají informace 
předkládat prostřednictvím společné elektronické vstupní 
brány pro předkládání údajů. V návaznosti na povinnost 
uvedenou v § 13 odst. 1 návrhu zákona chybí uvedení, že 
před tím, než výrobce/dovozce poprvé předloží informace, 
musí požádat Evropskou komisi o identifikační číslo, atd. 
Požadujeme zahrnout požadavky vyplývajících z tohoto 
rozhodnutí do návrhu vyhlášky, nebo alespoň vysvětlit v 
odůvodnění, proč tento prováděcí akt reflektován není. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 K § 20 odst. 4 
Z navrženého ustanovení vyplývá, že první skupina 
zdravotních varování se použije pro období od 20. května 
2016 do 31. prosince 2017. Podle výkladu Evropské 
komise, který byl poskytnut na 6. jednání Expertní skupiny 
pro politiku v oblasti tabáku (23. února 2016), by se však 
soubory kombinovaných zdravotních varování měly střídat 
v období od 20. května do 20. května následujícího roku. 
První skupina kombinovaných zdravotních varování by 
tedy měla být použita pro období od 20. května 2016 do 
20. května 2017, nikoliv do 31. prosince 2017.  
Požadujeme upravit. 
 

Vysvětleno. 
Podle § 12d odst. 3 zákona se jedna skupina zdravotních 
varování použije po dobu jednoho kalendářního roku. První 
skupina se tedy použije v období od nabytí účinnosti vyhlášky do 
konce následujícího kalendářního roku, tj. do 31. prosince 2017. 
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 2) K odůvodnění 
Str. 2 až 3, kapitola Zhodnocení souladu navrhované 
právní úpravy s předpisy Evropské unie 
V této kapitole by měly být uvedeny i následující 
prováděcí akty implementující směrnici 2014/40/EU: 
• 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. 
Informace by měla být doplněna o komentář týkající se 
způsobu implementace těchto prováděcích aktů. 
Dále by zde měla být uvedena informace o tom, že se 
připravují další prováděcí akty, které souvisí s předmětem 
této směrnice - návrh prováděcího nařízení Evropské 
komise ohledně postupu stanovení, zda má tabákový 
výrobek charakteristickou příchuť; návrh rozhodnutí 
Evropské komise ke zřízení poradního panelu, který bude 
EK a ČS asistovat v určení tabákových charakteristických 
příchutí; návrh týkající se prioritního seznamu přísad, atd. 
Postrádáme rovněž zmínku týkající se Rámcové úmluvy 
WHO o kontrole tabáku, jejíž smluvní stranou je ČR i EU a 
směrnice 2014/40/EU přispívá k jejímu naplňování.  
Požadujeme doplnit. 
Str. 3, kapitola Předpokládaný hospodářský a finanční 
dosah 
Máme za to, že v této části by měla být uvedena 
informace týkající se zajištění systému hlášení o složení 
tabákových výrobků a plánovaném využití služby úložiště 
dat nabízené Evropskou komisí. 
Rovněž by zde měla být informace týkající se finančních 
nákladů souvisejících se zajištěním domény www.koureni-
zabiji.cz Úřadu vlády.  
Požadujeme výše uvedené doplnit. 
 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo doplněno. 
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 DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 
 
1) K návrhu vyhlášky 
K § 5 odst. 2 
Povinnost uvedená v první větě - jednotkové balení 
cigaret musí obsahovat alespoň 20 cigaret - je obsahově 
totožná s ustanovením § 107 odst. 5 zákona o 
spotřebních daních. Ze zvláštní části důvodové zprávy 
nevyplývá, proč tomu tak je. Doporučujeme s ohledem na 
duplicitu zvážit vypuštění této povinnosti. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven.  

 K příloze č. 1 
Navržené druhy tabákových výrobků a jejich členění není 
zcela v souladu s terminologií používanou v návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb. (sněmovní 
tisk č. 687) podle terminologie směrnice 2014/40/EU. 
Doporučujeme zvážit základní dělení na „tabákové 
výrobky určené ke kouření“ a „bezdýmné tabákové 
výrobky“. Termín „tabák orální“ by měl být nahrazen 
termínem „tabák určený k orálnímu užití“ (novelizační bod 
9 - § 2 písm. w) - sněmovní tisk č. 687). Termín 
„cigaretový k ruční výrobě cigaret“ by měl být nahrazen 
pojmem „tabák určený k ručnímu balení cigaret“ 
(novelizační bod 9 - § 2 - sněmovní tisk č. 687). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 Chybějící ustanovení 
V návrhu není uvedeno ustanovení uvedené v § 12 
vyhlášky č. 344/2003 Sb. týkající se skladování a 
přepravování. Pokud to není záměr, doporučujeme 
ustanovení ve vyhlášce ponechat. 
 

Vysvětleno. 
Požadavky na skladování a přepravu nejsou tabákovou směrnicí 
stanoveny.  Stanovení požadavků nad rámec tabákové směrnice 
není záměrem předkladatele. 
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 2) K odůvodnění 
Str. 1, 3. odstavec, 1. věta 
Je zde uvedeno chybné číslo zákona o opatřeních k 
ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 
souvisejících zákonů – správně má být „č. 379/2005 Sb.“. 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

 Str. 1, 3. odstavec, 2. věta 
„Na podzim roku 2015“ je třeba opravit na „3. června 
2015“. 
Dále se doporučuje na konec věty doplnit „(sněmovní tisk 
č. 508)“. 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

 Str. 3, kapitola Předpokládaný hospodářský a finanční 
dosah 
Doporučujeme do 2. odstavce doplnit, že lze očekávat 
pozitivní dopady v oblasti veřejného zdraví (např. 
zavedení kombinovaných zdravotních varování patří mezi 
účinná opatření napomáhající k snižování výskytu kouření 
v populaci atd.). 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 
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 Ke zvláštní části odůvodnění 
Str. 6 (k § 3) 
Věta „Kromě toho tato úprava prosazuje také pokyny 
přijaté podle rámcové úmluvy o regulaci obsahů látek 
tabákových výrobků a regulaci zveřejnění informací, jež 
vyzývají k odstranění složek, které zvyšují chuťové kvality, 
vytvářejí dojem o zdravotní prospěšnosti tabákových 
výrobků,..“ by měla být upravena následovně: 
„Kromě toho tato úprava prosazuje reflektuje částečné 
prováděcí pokyny k čl. 9 a 10 Rámcové úmluvy WHO o 
kontrole tabáku týkajících se regulace složek tabákových 
výrobků a regulace zveřejňování informací o tabákových 
výrobcích týkající se  přijaté podle rámcové úmluvy o 
regulaci obsahů látek, které doporučují..“. 
Rovněž poslední odstavec na konci poslední věty 
doporučujeme doplnit následovně: „ , u nichž není 
používání těchto jiných tabákových výrobků příliš běžné.“. 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

 Str. 8 (k § 9) 
Chybí informace o tom, jaký článek směrnice je v tomto 
ustanovení transponován. Doporučujeme doplnit. 
 

Vysvětleno. 
Jedná se o ustanovení, které není transpoziční. 
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 Str. 9 (k § 11) 
Věta „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, 
jež vychází z pokynů k provedení Rámcové úmluvy o 
balení a značení tabákových výrobků.“ by měla být 
upravena následovně: 
„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.“. 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

 
K § 19 odst. 1 
1. S ohledem na zavedenou praxi používaných termínů v 
právních předpisech požadujeme slovo „přinejmenším“ 
nahradit slovem „minimálně“. 
 
2. Ustanovení § 19 odst. 1 písm. a) návrhu vyhlášky 
používá pojem „trvalá adresa místa činnosti“, který český 
právní řád nezná. Z tohoto důvodu požadujeme dotčený 
termín nahradit terminologií českého právního řádu, tj. 
např. adresa sídla. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 K § 10, § 12, § 13, § 14 a § 15 
Upozorňujeme, že zákon o potravinách a tabákových 
výrobcích (ve znění jeho poslední novely – sněmovní tisk 
č. 687) neobsahuje pro dotčená ustanovení návrhu 
vyhlášky dostatečné zákonné zmocnění. Ustanovení § 10, 
§ 12 - § 15, která upravují způsob označení a uvedení 
obecného varování, informačního sdělení a zdravotního 
varování, nelze dle našeho názoru podřadit pod zákonné 
zmocnění uvedené v § 18 odst. 1 písm. a), jelikož 
vzhledem ke shora uvedené novelizaci zákona, je třeba 
takovéto informace považovat za speciální druh informací,  
jak naznačuje nově navržené znění § 18 odst. 1 písm. k). 
 
Jelikož ustanovení § 18 odst. 1 písm. k) bodu 7 obsahuje 
zmocnění pro stanovení povinných údajů pouze podle § 
12d odst. 1 písm. i) novely zákona, které však tato novela 
neobsahuje, nelze ani toto ustanovení považovat za 
zákonné zmocnění pro úpravu shora uvedené 
problematiky vyhláškou ministerstva. Pro stanovení 
povinností uvedených v dotčených ustanoveních 
prostřednictvím vyhlášky Ministerstva zemědělství se 
tudíž nedostává zákonného zmocnění požadovaného čl. 
79 odst. 3 Ústavy ČR.  
 
S ohledem na výše uvedené požadujeme ustanovení § 10 
a § 12 - § 15 bez náhrady vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno. 
Způsob uvedení obecného varování, textového varování, 
informačního sdělení a kombinovaného zdravotního varování 
spadá pod zmocnění uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) zákona - 
způsob poskytování informací o tabákových výrobcích. 
Obdobně je koncipována také platná právní úprava. Vyhláška 
č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, upravuje označení 
tabákových výrobků obecným varováním a dodatečným 
varováním, a to na základě zmocnění uvedeného v § 18 odst. 1 
písm. a) – způsob označování tabákových výrobků. 
Zákonné zmocnění uvedené v § 18 odst. 1 písm. k) bodu 7 není 
v návrhu vyhlášky využito a při nejbližší novelizaci bude zrušeno 
vzhledem k tomu, že finální verze novely zákona neobsahuje 
ustanovení § 12d odst. 1 písm. i). Povinnost označit tabákové 
výrobky obecným varováním, informačním sdělením a 
kombinovaným zdravotním varováním je stanovena v § 12d odst. 
1 písm. f) až h) zákona.  
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 K § 20 odst. 4 
Z dotčeného ustanovení vyplývá, že první skupina 
kombinovaného zdravotního varování se použije pro 
období od 20. května 2016 do 31. prosince 2016. 
Vzhledem k tomu, že účinnost návrhu vyhlášky je 
navázána na nabytí účinnosti zákona, kterým se mění 
zákon o potravinách  
a tabákových výrobcích (tj. 90. den následující po dni 
vyhlášení zákona), který však doposud nebyl přijat, je 
zřejmé, že návrh vyhlášky nabyde účinnosti později než v 
květnu 2016. Uvedené přechodné ustanovení tudíž 
retroaktivně stanovuje povinnost označovat příslušné 
tabákové výrobky první skupinou kombinovaného 
zdravotního varování.  
S ohledem na výše uvedené požadujeme příslušné 
období pro použití první skupiny kombinovaného 
zdravotního varování stanovit s ohledem na 
předpokládané nabytí účinnosti návrhu vyhlášky tak, aby 
právní předpis nezakládal pravou retroaktivitu povinností 
stanovených jeho adresátům. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ministerstvo 
vnitra 
 

Doporučující připomínky: 
 
K § 2 písm. d): 
 Upozorňujeme, že vymezení pojmu „kombinované 
zdravotní varování“ je uvedeno jazykově nesprávně, když 
nad to směrnice uvádí vymezení příhodnější. 
Doporučujeme tedy respektovat vymezení zvolené 
směrnicí, a sice, sousloví „kombinací zdravotního 
varování a odpovídající fotografie nebo vyobrazení“ 
nahradit souslovím „kombinací textového varování a 
odpovídající fotografie nebo vyobrazení“. V tomto smyslu 
doporučujeme upravit také následující dotčené pasáže 
návrhu. 
 

Akceptováno. 
Definice kombinovaného zdravotního varování byla z vyhlášky 
vypuštěna – je uvedena v § 12d odst. 2 zákona. 
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 K § 4 odst. 1 písm. b): 
 Upozorňujeme, že ustanovení neodpovídá čl. 13 
odst. 1 písm. a) tabákové směrnice, když jakožto 
zakázaný prvek a rys tabákového výrobku uvádí 
„informace o obsahu nikotinu, dehtu nebo oxidu 
uhelnatého v tabákovém výrobku“. Citované ustanovení 
směrnice je vzhledem k nezvyklé struktuře poněkud 
nejasné, zákaz poskytování informací o obsahu těchto 
škodlivých látek se však nejeví důvodný, zvláště když by 
šlo o přístup zcela opačný oproti § 3 odst. 4 stávající 
vyhlášky č. 344/2003 Sb. Bližší vysvětlení záměru 
předkladatele však v odůvodnění chybí. 
 

Vysvětleno. 
Význam ustanovení ve vyhlášce je shodný s významem 
ustanovení směrnice. Neuvádět na obalech výrobků hodnoty 
obsahu dotčených látek je jedním ze záměrů směrnice. Důvodem 
je, aby určité tabákové výrobky nebyly vnímány spotřebitelem 
jako méně škodlivé. Text čl. 25 preambule tabákové směrnice 
doslovně uvádí: „Údaj o úrovních emisí dehtu, nikotinu a oxidu 
uhelnatého na jednotkových baleních cigaret se ukázal jako 
zavádějící, neboť vede spotřebitele k domněnce, že některé 
cigarety jsou méně škodlivé než ostatní.“. 

 K § 7 odst. 4: 
Doporučujeme vyjasnit, jakým způsobem by se mělo 
realizovat propojení s jedinečným identifikátorem, které by 
mělo zpřístupnit některé údaje dle § 7 odst. 2. Komentář k 
tomuto ustanovení ve zvláštní části odůvodnění se o této 
otázce vůbec nezmiňuje.   
 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo doplněno o následující text: „Pokud jde o 
realizování propojení s jedinečným identifikátorem, které by mělo 
zpřístupnit některé údaje podle odstavce 2, rozumí se dosažení 
informací některých údajů podle odstavce 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.“. 
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 K § 8: 
Podobně jako v předchozí připomínce i zde doporučujeme 
upřesnit a vysvětlit, co jsou viditelný a neviditelný prvek v 
rámci bezpečnostního prvku. Ustanovení o nich hovoří 
bez jakékoli konkretizace a odůvodnění na toto téma opět 
mlčí. 
 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo doplněno o následující text: „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 § 19 odst. 1 písm. d): 
 Dáváme ke zvážení, zda není uvedený požadavek 
nadbytečný ve vztahu k předchozímu písm. c), neboť 
adresa internetové stránky se zdá být dostačujícím 
údajem pro účely její identifikace. 
 

Vysvětleno.  
Jedná se o přesnou transpozici čl. 18 odst. 1 směrnice. 

 K § 20 odst. 4: 
1. Úprava obsažená v tomto ustanovení nemá, s 
výjimkou druhé věty, přechodný charakter, a proto ji 
doporučujeme přesunout, nejspíše do § 11.  
2. Zároveň v první větě doporučujeme za slovo 
„skupin“ vložit slova „kombinovaných zdravotních 
varování“.  
3. V této souvislosti též upozorňujeme, že v příloze č. 
3 jsou vzory kombinovaných zdravotních varování 
rozděleny mezi soubory, nikoli skupiny. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAAGL5FB)



 16   

 Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
K § 3 písm. b) a e): 
1. Doporučujeme písm. b) výčet uvést v podobě 
odpovídající ustálené legislativní praxi, tedy použít 
formulaci „kofein, taurin nebo další přísady…“. 
2. V písm. e) pak doporučujeme v zájmu zpřesnění 
textu ustanovení sousloví „v neshořelé formě“, které se 
zjevně váže k „přísadám“, přesunout za slovní spojení 
„přísady, jež mají“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 11 písm. c): 
 Doporučujeme slovo „cylindrického“ nahradit 
slovem „válcovitého“ (konečně užitého také v § 5 odst. 1), 
neboť v právních normách by mělo být užíváno 
přednostně českých výrazů – viz čl. 40 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 18 odst. 2 a 3: 
 Doporučujeme ve vztahu ke studii a zprávě o jejím 
výsledku používat v souladu s § 13a zákona o potravinách 
a tabákových výrobcích jednotné mluvnické číslo, a tedy v 
odstavci 2 nahradit slovo „uvedené“ slovem „uvedená“ a v 
odstavci 3 sousloví „Zpráva o výsledcích studií“ nahradit 
slovním spojením „Zpráva o výsledku studie“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
 

 
K § 1 – Doporučujeme přesněji vymezit a doplnit předmět 
úpravy, a sice tak, aby odpovídal zmocnění v § 18 odst. 1 
písm. a), b), k) a o) a rovněž i věcnému obsahu 
předloženého návrhu. Týká se to například způsobu 
provedení informační povinnosti při uvádění nových 
tabákových výrobků na trh, způsobu uvedení zdravotního 
varování a způsobu provedení registrace před zahájením 
uvádění na trh formou přeshraničního prodeje na dálku 
apod. Domníváme se, že v navrženém znění § 1 nejsou 
tyto skutečnosti obsaženy. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 Návrh vyhlášky neprovádí ustanovení § 12j odst. 3 návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o 
potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, jež uvádí: „Výrobce a 
dovozce bylinných výrobků určených ke kouření jsou 
povinni Ministerstvu zdravotnictví předložit v elektronické 
podobě dálkovým přenosem dat informace o bylinném 
výrobku určeném ke kouření podle jeho značky a typu 
způsobem, v rozsahu a ve lhůtách stanovených 
prováděcím právním předpisem.“  
 V návaznosti na tuto skutečnost žádáme o vysvětlení v 
důvodové zprávě, jakým způsobem bude předmětné 
ustanovení návrhu zákona provedeno. 
 

Vysvětleno. 
Prováděcí právní předpis pro elektronické cigarety, náhradní 
náplně do nich a bylinné výrobky určené ke kouření vydá na 
základě zmocnění uvedeného v § 19 odst. 4 zákona Ministerstvo 
zdravotnictví. 
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 K § 5 odst. 1 -  Toto ustanovení je transpoziční vůči čl. 14 
směrnice. Jakkoli první dvě věty tohoto ustanovení 
obsahují jazykově identické znění vůči čl. 14 odst. 1 
směrnice, poslední věta § 5 odst. 1 jde nad rámec čl. 14 
odst. 1 směrnice, když do velké míry doslovně 
transponuje znění bodu odůvodnění č. 28 směrnice. 
Konkrétně se jedná o větu: „Zakulacené či zkosené okraje 
jsou přípustné (…)“.  
Tento způsob transpozice bodů odůvodnění legislativy EU 
do právních předpisů členských států lze pokládat za 
nešťastný z několika důvodů. Dle literatury body 
odůvodnění v legislativě EU nejsou určeny pro přímou 
transpozici, ale jejich účelem je toliko vysvětlit důvody pro 
obsah a účel ustanovení přijímaných legislativních aktů. 
Body odůvodnění v legislativě EU nemají samostatnou 
právní hodnotu a nejsou právně závazné. Body 
odůvodnění naopak slouží pouze jako výkladová vodítka 
vůči ustanovením legislativního aktu, které mají právně 
závaznou povahu. (srov. Klimas, T. a Vaiciukaite J., The 
Law of Recitals in European Community Legislation, ILSA 
Journal of International & Comparative Law, Vol. 15, 2008, 
Kaeding, M., Active transposition of EU legislation, 
EIPASCOPE 2007/3.). Z výše uvedených důvodů proto 
není vhodné transponovat, do velké míry doslovně, bod 
odůvodnění č. 28 směrnice do znění § 5 odst. 1 návrhu 
vyhlášky, neboť účelem tohoto bodu odůvodnění je pouze 
sloužit jako výkladové vodítko vůči čl. 14 směrnice, který 
je § 5 návrhu vyhlášky implementován.  
Výsledné znění § 5 odst. 1 návrhu vyhlášky lze dále 
považovat za nežádoucí gold-plating, neboť stanovuje 
další nadbytečné požadavky, které směrnice přímo 
nepředepisuje.   
S ohledem na výše uvedené proto žádáme o vypuštění 
poslední věty § 5 odst. 1: „Zakulacené či zkosené okraje 
jsou přípustné, jestliže zdravotní varování stanovená v 
této vyhlášce pokrývají oblast povrchu, jež je rovnocenná 
oblasti na jednotkovém balení bez takových okrajů.“ z 
návrhu vyhlášky. 
 

Akceptováno. 
Poslední věta § 5 odst. 1 byla vypuštěna i v souladu 
s připomínkami Ministerstva zdravotnictví a Českého sdružení 
pro značkové výrobky. 
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 K odůvodnění – Ve třetím odstavci obecné části je třeba 
opravit číslo zákona o opatřeních k ochraně před škodami 
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

 
Ministerstvo 
financí 
 

Zásadní připomínky:  
1. K § 7 odst. 1, § 8, § 15 odst. 1 písm. d) – pokud se 
pod pojmem „použití tabákové nálepky“ rozumí pojem 
definovaný v § 116 odst. 4 zákona o spotřebních daních, 
je třeba uvést normativní odkaz na tento zákon, aby bylo 
zřejmé, že se jedná o tentýž pojem. Požaduje se proto 
doplnit za slovo „nálepky“ normativní odkaz „podle zákona 
o spotřebních daních“. 
 

Neakceptováno. 
Při použití pojmu definovaného v jiném právním předpisu není 
vhodné používat normativní odkaz na tento právní předpis ani 
poznámku pod čarou – skutečnost, že pojem je definován v jiném 
právním předpisu, by měla být uvedena v odůvodnění, které je 
rovněž v elektronické knihovně Úřadu vlády zveřejněno. 
Odůvodnění bylo v tomto smyslu doplněno. 
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  2. K § 8 – navrhuje se původně navržený text 
odstavce zrušit a  nahradit textem:  
„1. Bezpečnostní prvek se skládá z viditelného a 
neviditelného prvku.  Bezpečnostní prvek musí být 
vytištěn nebo upevněn neodstranitelně způsobem 
zabraňujícím neoprávněnému nakládání, musí být 
nesmazatelný a nesmí být žádným způsobem skryt nebo 
narušen.   
 
 2. Tabáková nálepka použitá na jednotkovém balení 
tabákového výrobku plní funkci bezpečnostního prvku za 
předpokladu, že splňuje podmínky uvedené v odstavci 1.“ 
 
Odůvodnění: V aktuálně schvalované novele zákona č. 
110/1997  Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, je v 
ustanovení § 12c odst. 2 uvedeno: „(2) Výrobce, dovozce, 
maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků 
jsou povinni zajistit, aby jednotkové balení cigaret a 
tabáku určeného k ručnímu balení cigaret bylo označeno 
bezpečnostním prvkem způsobem stanoveným 
prováděcím právním předpisem. Ustanovení věty první se 
nepoužije, pokud je jednotkové balení označeno 
tabákovou nálepkou“.  
Na základě výše uvedeného požadujeme uvést do 
souladu ustanovení § 8 návrhu vyhlášky k tabákovým 
výrobkům se stávajícím textem ustanovení § 12c odst. 2 
návrhu zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a 
tabákových výrobcích. 
Současně požadujeme doplnit do odůvodnění, že 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 
odstavci 1 § 8 vyhlášky. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven a odůvodnění doplněno. 
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 3. K § 9 + Příloha č. 1 – Požadujeme pracovat pouze 
s definovanými pojmy. V příloze č. 1 se pracuje s názvy, 
které nejsou definovány ani ve vyhlášce, ani v zákoně 
(cigaretový k ruční výrobě cigaret, tabákový odpad, 
lulkový tabák), naopak se nepracuje s tabákem určeným 
do vodní dýmky. 
Dále nejsou uvedeny bezdýmné tabákové výrobky, pod 
které patří tabák šňupací, žvýkací, orální (mohly by být 
samostatnou skupinou). Dáváme ke zvážení, zda 
nevypracovat nové znění přílohy č. 1, kde budou zahrnuty 
všechny definované pojmy. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 4. K § 10 - Považujeme za nutné: nadefinovat pojmy - 
balení kvádrového tvaru, krabička se sklopným víčkem, 
odklápěcí víčko, obal válcového tvaru, balení 
cylindrického tvaru (je balení kvádrového tvaru krabičkou 
se sklopným resp. odklápěcím víčkem) a sjednotit jejich 
používání napříč právní normou, případně upřesnit v 
odůvodnění a uvést příklady. Jediným definovaným 
obalem je sáček. Vhodné by bylo i uvedení názorných 
příkladů v rámci další přílohy. Je nutné, aby uživatel 
normy dokázal s používanými pojmy pracovat a orientovat 
se v nich. 
 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
Předkladatel nepovažuje za vhodné definovat uvedené způsoby 
balení tabákových výrobků, s výjimkou „sáčku“ a „obdélníkového 
sáčku“ (transpozice Čl. 2 bodu 31 tabákové směrnice). Zobrazení 
„sáčku s plochým dnem“ „sáčku s ovinovacím přehybem“ a 
„stojacího sáčku“ je uvedeno v příloze č. 2 vyhlášky. Zobrazení 
„krabičky s odklápěcím víčkem“, „krabičky se sklopným víčkem“ a 
„balení válcového tvaru“ bylo doplněn do odůvodnění.  

 5. K Odůvodnění - K většině bodů je v odůvodnění 
pouze uvedeno, že se jedná o transpozici směrnice. 
Požadujeme doplnění informací tak, aby právní norma 
byla uživatelsky vstřícná. Zvláštní část odůvodnění by 
měla obsahovat odůvodnění a vysvětlení jednotlivých 
navrhovaných ustanovení zákona, vysvětlení jejich účelu, 
principů, nezbytnosti, případně obsahuje i srovnání s 
platným právním stavem. 
Dále požadujeme doplnění informací do odůvodnění, 
které se týkají procesu schválení prováděcích aktů ke 
sledovatelnosti tabákových výrobků na EU úrovni. 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl doplněn. 
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 6. K Odůvodnění - V části definující předpokládaný 
hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty je ve věci 
identifikace a kvantifikace finančních dopadů odkazováno 
na sněmovní tisk 687, resp. na jeho důvodovou zprávu, 
resp. i na dopadovou zprávu k návrhu tabákové směrnice 
s odkazy na internetové stránky Evropské komise DG. 
Daný postup nepovažujeme za vhodný, stručný souhrn 
dopadů by měl být přímo uveden i v rámci předkládaného 
materiálu. 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl doplněn. 

 7. Obecně  - Upozorňuje se, že návrh vyhlášky 
neprovádí např. § 18 odst. 1 písm. a) nebo písm. k) body 
3, 4, 5, 12. Návrh vyhlášky tedy nestanovuje např. způsob 
poskytování informací o potravinách a tabákových 
výrobcích, nestanovuje ani umístění jedinečného 
identifikátoru, způsob nakládání s údaji, včetně jejich 
převádění, zpracovávání a uchovávání a přístupu k nim. 
Návrh vyhlášky dále neobsahuje ustanovení vztahující se 
k umístění bezpečnostního prvku. V této souvislosti se 
upozorňuje, že do působnosti prováděcích předpisů 
Ministerstva zemědělství spadají i některé otázky týkající 
se např. elektronických cigaret (viz § 12h odst. 3 ve 
spojení s § 18 odst. 1 písm. o) zákona o potravinách a 
tabákových výrobcích), tedy nikoli vše, co souvisí s 
elektronickými cigaretami je v kompetenci Ministerstva 
zdravotnictví (obdobné platí pro bylinné výrobky určené ke 
kouření). 
 

Vysvětleno. 
Návrh vyhlášky ze zmocnění uvedených v připomínce provádí 
§ 18 odst. 1 písm. a) a písm. k) body 4, 5. Zmocnění uvedené v 
§ 18 odst. 1 písm. k) bodu 12 bylo zrušeno pozměňovacím 
návrhem přijatým v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 
Způsob poskytování informací o tabákových výrobcích je 
upraven v § 10 až 18, umístění a vlastnosti jedinečného 
identifikátoru a rozsah údajů v něm obsažených jsou upraveny 
v § 7 a umístění a vlastnosti bezpečnostního prvku jsou upraveny 
v § 8. 
Prováděcí právní předpis pro elektronické cigarety, náhradní 
náplně do nich a bylinné výrobky určené ke kouření vydá na 
základě zmocnění uvedeného v § 19 odst. 4 zákona Ministerstvo 
zdravotnictví. 
Zákonné zmocnění uvedené v § 18 odst. 1 písm. k) bodu 7 není 
v návrhu vyhlášky využito a při nejbližší novelizaci bude zrušeno 
vzhledem k tomu, že finální verze novely zákona neobsahuje 
ustanovení § 12d odst. 1 písm. i). Povinnost označit tabákové 
výrobky obecným varováním, informačním sdělením a 
kombinovaným zdravotním varováním je stanovena v § 12d odst. 
1 písm. f) až h) zákona. 
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 8. Obecně - Ustanovení § 10 upravující způsob 
označení obecným varováním a informačním sdělením na 
tabákových výrobcích určených ke kouření nemá oporu 
danou zmocňovacím ustanovením, a tedy by ani nemělo 
být předmětem návrhu vyhlášky. Totéž platí pro 
ustanovení § 10 a § 12 až 14 a částečně § 15, tedy 
ustanovení vztahující se ke způsobu označení obecným 
varováním a informačním sdělením, způsobu uvedení 
obecného varování a zdravotního varování. 
 

Vysvětleno. 
Způsob uvedení obecného varování, textového varování, 
informačního sdělení a kombinovaného zdravotního varování 
spadá pod zmocnění uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) zákona - 
způsob poskytování informací o tabákových výrobcích. 
Obdobně je koncipována také platná právní úprava. Vyhláška 
č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, upravuje označení 
tabákových výrobků obecným varováním a dodatečným 
varováním, a to na základě zmocnění uvedeného v § 18 odst. 1 
písm. a) – způsob označování tabákových výrobků. 
 

 9. Obecně - Nadto se upozorňuje, že dle § 18 odst. 1 
písm. k) bodu 7 zákona o potravinách a tabákových 
výrobcích, ve znění pozdějších předpisů včetně ve znění 
ST 687, ministerstvo stanoví vyhláškou další povinné 
údaje pro tabákové výrobky určené ke kouření podle § 
12d odst. 1 písm. i). Tento zákon však takové ustanovení 
neobsahuje. 
 

Vysvětleno. 
Jedná se o zmocňovací ustanovení, které je nadbytečné a při 
nejbližší novelizaci zákona bude zrušeno. 

 10. Obecně - Dále se doporučuje provést s ohledem 
na jednoznačnost a preciznost revizi textu stran používání 
pojmů „výrobek“ místo „tabákový výrobek“, „vnější balení“ 
místo pojmu „vnější balení tabákového výrobku“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 11. K § 2 písm. d) - Není zřejmé, proč se v návrhu 
vyhlášky uvádí definice kombinovaného zdravotního 
varování, když tento pojem definuje zákon o potravinách a 
tabákových výrobcích. Nadto není zřejmé, proč se stran 
bezrozpornosti právního řádu definice těchto pojmů liší. 
Proto se doporučuje neuvádět opětovně definici 
kombinovaného zdravotního varování, případně ji sjednotit 
s definicí uvedenou v zákoně o potravinách a tabákových 
výrobcích. 
 

Akceptováno. 
Definice kombinovaného zdravotního varování byla z vyhlášky 
vypuštěna. 
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 12. K § 3, nadpis - Navrhujeme ponechat v nadpisu 
pouze "seznam zakázaných látek", vedlejší věta je 
nadbytečná, neboť dovětek již je stanoven zákonem. 
Případně se doporučuje sjednotit nadpis § 3 s úvodní 
částí ustanovení. S ohledem na dikci § 6, kde se rozlišuje 
mezi cigaretami „vyráběnými“ nebo „uváděnými na trh“, se 
lze na základě nadpisu § 3 domnívat, že ustanovení se 
vztahuje toliko na tabákové výrobky „uváděné na trh“, 
avšak úvodní část ustanovení § 3 již toto upřesnění 
neobsahuje. 
 

Akceptováno. 
V nadpisu byl ponechán pouze „seznam zakázaných látek“. 
Ustanovení je provedením § 12 odst. 2 zákona a vztahuje se na 
tabákové výrobky uváděné na trh, úvodní část ustanovení byla 
v tomto smyslu doplněna. 

 13. K § 3 písm. d) - Doporučuje se změnit slovosled 
tak, aby odpovídal skladbě ostatních písmen. 

Vysvětleno. 
Jedná se o zdůraznění, že zákaz těchto přísad se týká 
tabákových výrobků ke kouření (přesná transpozice čl. 7 odst. 6 
písm. d) směrnice). 
 

 14. K § 4 odst. 1 – Doporučuje se nahradit výraz 
"energizující" vhodnějším výrazem např. "s povzbuzujícím 
účinkem",… . 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 15. K § 4 odst. 1 písm. c) - Doporučuje se vypustit pro 
nadbytečnost a nenormativnost slovo „určitý“ a z hlediska 
přesnosti a lepší čitelnosti textu nahradit slova „nebo že“ v 
jeho prvním výskytu slovy „tabákové výrobky,“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 16. K § 4 odst. 1 písm. d) - Doporučuje se vypustit pro 
nadbytečnost a nenormativnost slovo „jakékoliv“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 17. K § 4 odst. 1 písm. f) - Doporučuje se vypustit pro 
nadbytečnost a nenormativnost slovo „určitý“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAAGL5FB)



 25   

 18. K § 4 odst. 2 - Doporučuje se za slovo „rysem“ 
vložit slovo „označování“, a to z důvodu dodržování 
používané terminologie (např. návětí odstavce 1). Dále se 
doporučuje vypustit slova „nabídek „dva za cenu 
jednoho““. Je zřejmé, že se jedná o ekonomickou výhodu, 
tedy se jedná spíše o nadbytečný a zahlcující text. Nadto 
se jedná pouze o výčet demonstrativní. 
 

Vysvětleno. 
V návětí odstavce 1 bylo slovo „označování“ vypuštěno, jelikož 
zakázaným rysem může být nejen označování, ale i například 
tvar výrobku. Ustanovení je po úpravě v souladu s čl. 13 odst. 1 
tabákové směrnice. Z tohoto důvodu nebylo slovo „označování“ 
vloženo ani do odstavce 2. Slova „dva za cenu jednoho“ jsou 
přesnou transpozicí čl. 13 odst. 2 tabákové směrnice. 

 19. K § 5  - Doporučujeme sjednotit jednotné číslo 
"jednotkového balení" v nadpisu a v jednotlivých 
odstavcích,  
- upozorňujeme v odst. 2 na paralelní ustanovení o 
obsahu jednotkového balení cigaret v § 107 zákoně č. 
353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 
předpisů. Vzhledem k tomu, že MZe na tuto připomínku v 
průběhu legislativního procesu nereagovalo, bude 
příslušné ustanovení vyňato při nejbližší novelizaci.     
- v odst. 2 druhé větě navrhujeme upravit znění tak, aby 
bylo zřejmé, že se jedná o tabák k ručnímu balení cigaret, 
např. znění "musí obsahovat nejméně 30 g tohoto 
tabáku", 
- navrhujeme gramaticky upravit v odst. 3 "po jejím, její, v 
jejich" nahradit "po jeho, jeho, v jeho", jedná se o 
jednotkové balení, dále pro lepší čitelnost doporučujeme 
větu “s výjimkou odklápěcího víčka a krabičky se 
sklopným víčkem“ přesunout za slovo „jiný závěr“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 20. K § 6 - Není zřejmé, proč se v odstavcích § 6 
hovoří o cigaretách vyráběných nebo uváděných na trh, 
přitom v ostatních ustanoveních návrhu vyhlášky se 
hovoří maximálně o cigaretách uváděných na trh. 
Doporučuje se terminologii sjednotit, nebo v odůvodnění 
uvést důvod, proč se to rozlišuje. 
 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 6 je přesnou transpozicí čl. 3 odst. 1 tabákové 
směrnice, které výslovně upravuje výrobu a uvádění na trh. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAAGL5FB)



 26   

 21. K § 7 odst. 1, § 18 - Doporučuje se pojmy jako 
„jedinečný identifikátor“ nebo „prioritní seznam“, které 
nejsou blíže definovány ani v zákoně, ani v prováděcím 
předpise, blíže vymezit v odůvodnění. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl doplněn. 

 22. K § 10, 11 a další - Navrhujeme sjednotit názvy 
paragrafů nebo vysvětlit v odůvodnění rozdíl mezi "způsob 
označení" a "způsob uvedení". 

Akceptováno. 
Text byl upraven sjednocením na „způsob uvedení“ v souladu se 
zmocněním v § 18 odst. 1 písm. a) zákona. 

 23. K § 11 odst. 1 písm. c) - V ustanovení se používá 
označení „balení cylindrického tvaru“, ačkoliv v § 5 odst. 1 
se používá výrazu „válcový tvar“. Doporučuje se tato 
označení sjednotit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 24. K § 11 odst. 2 - Dává se ke zvážení, zda 
nezjednodušit text, např.: „Kombinovaná zdravotní 
varování jsou uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.“. 
Informace, že kombinovaná zdravotní varování jsou 
rozdělena do tří skupin, obsahuje již zákon o potravinách 
a tabákových výrobcích (§ 12d odst. 3). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 25.  K § 12 a 13 - Doporučujeme přeskupit pořadí 
odstavců - ustanovení týkající se obecných varování do 
jednoho ustanovení a do druhého ustanovení týkající se 
zdravotních varování. 

Neakceptováno. 
Předkladatel nepovažuje přeskupení odstavců za účelné. 
Požadavky na umístění, velikost písma apod. jsou pro obecné 
varování a textové varování shodné. 
 

 26. K § 12 odst. 2 - Doporučuje se za slovo „varování“ 
doplnit chybějící čárku. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 27. K § 12 odst. 5 - Doporučujeme doplnit spojku „a“ 
do věty „ve stejném počtu a v míře, v jaké je to možné“, a 
rovněž doporučujeme vysvětlit alespoň do odůvodnění, co 
se rozumí pod pojmem značka (celá rodina, např. Red 
and white, nebo až konkrétní bližší specifikace, typů "red 
and white"  je jich několik, i v různých cenových úrovních). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven a odůvodnění doplněno. 

 28. K § 16 odst. 2 - Doporučuje se slovo „šest“ 
nahradit v souladu s Legislativními pravidly vlády číslem 6. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 29. K § 20 odst. 1 - V odst. 1 je stanoveno: Pro 
výrobky uvedené na trh přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky se informace podle § 17 odst. 1 písm. a) až c) 
poskytnou nejpozději do 20. listopadu 2016. 
Doporučujeme zvážit, zda bude zaručena s ohledem na 
datum účinnosti dostatečně dlouhá doba k poskytnutí 
informací. 
 

Vysvětleno. 
Termín vychází z čl. 5 odst. 1 tabákové směrnice. 

 30. K § 20 odst. 2 - Navrhujeme poslední větu vypustit. 
Jestliže kombinovaná zdravotní varování mají být 
umístěna na horním okraji jednotkového balení, nelze 
umístit značku nebo logo nad tímto kombinovaným 
zdravotním varováním. 
 

Vysvětleno. 
Zachování poslední věty je vhodné k posílení skutečnosti, že 
mezi tabákovou nálepkou a kombinovaným zdravotním 
varováním se nesmí nacházet značky nebo loga. Ustanovení je 
přesnou transpozicí čl. 10 odst. 1 písm. e) tabákové směrnice.   
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 31. K § 20 odst. 4 - Doporučuje se vypustit třetí větu, 
neboť jednak nemá charakter přechodného ustanovení a 
jednak je tento text obsažen již v § 12d odst. 4 zákona o 
potravinách a tabákových výrobcích. Totéž se obdobně 
vztahuje na větu první (část věty první „přičemž se 
každoročně střídají“). Nadto je otázkou, zda toto 
přechodné ustanovení by nemělo být součástí zákona o 
potravinách a tabákových výrobcích, který kombinovaná 
zdravotní varování zavádí, dělí je do tří skupin a 
zakotvuje, že se budou každoročně střídat. V tomto lze 
spatřovat překročení zmocnění daného zákonem o 
potravinách a tabákových výrobcích pro tento prováděcí 
předpis. 
 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
Text duplicitní s textem zákona byl vypuštěn. Skupiny 
kombinovaných zdravotních varování stanoví Ministerstvo 
zemědělství na základě zmocnění uvedeného v § 18 odst. 1 
písm. k) bodu 8 vyhláškou. Součástí vyhlášky je přechodné 
ustanovení, podle kterého se první skupina kombinovaných 
zdravotních varování použije pro období ode dne nabytí účinnosti 
této vyhlášky do 31. prosince 2017. Dále se podle § 12d odst. 3 
použije vždy po dobu jednoho kalendářního roku jedna skupina. 

 32. K Odůvodnění - Doporučuje se upravit a 
aktualizovat strukturu odůvodnění dle čl. 16 odst. 4 ve 
spojení s čl. 14 Legislativních pravidel vlády s ohledem na 
znění usnesení vlády ze dne 3. února 2016 č. 75. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

 33. K Odůvodnění - Vzhledem ke skutečnosti, že k 
návrhu vyhlášky nebyla zpracovávána RIA, doporučuje se 
vypustit kontakty na zpracovatele RIA. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

 34. K Odůvodnění - Ve zvláštní části odůvodnění se k 
§ 12 uvádí, že ustanovení § 12 je provedením § 12e odst. 
1 písm. b) a d) zákona o potravinách a tabákových 
výrobcích. Tento zákon však takové ustanovení 
neobsahuje. 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

 35. K Odůvodnění - Ve zvláštní části odůvodnění se k 
§ 12 uvádí, že ustanovení § 12 je provedením § 12e odst. 
1 písm. b) a d) zákona o potravinách a tabákových 
výrobcích. Tento zákon však takové ustanovení 
neobsahuje. 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 
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 36. K Odůvodnění - k § 15 odst. 1 písm. f) - 
Považujeme za vhodné vysvětlit odst. 1 písm. f), co se 
rozumí "sledovacími a vyhledávacími značkami" a zda 
odpovídají tyto značky jedinečnému identifikátoru. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

 37. K Odůvodnění - Považujeme za nutné vysvětlit, co 
se rozumí v § 17 odst. 5 slovy "Při novém uvádění 
tabákových výrobků na trh nebo při uvádění na trh 
pozměněných tabákových výrobků". 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

 38. K Odůvodnění - k § 20 – Navrhujeme upravit a 
doplnit text následovně:„ ,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.“. 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

 
Ministerstvo 
životního 
prostředí 
 

 
Bez připomínek. 

 
   

 
Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 
 

 
Bez připomínek. 
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Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 
 

 
K § 4 odst. 1 písm. b) a d) 
Zásadně nesouhlasíme se zněním písmen b) a d) a tato 
písmena požadujeme z ustanovení vypustit. 
Odůvodnění:  Informace o obsahu nikotinu, dehtu nebo 
oxidu uhelnatého v tabákovém výrobku považujeme z 
hlediska možnosti informovaného rozhodnutí pro 
spotřebitele za zásadní, neboť spotřebiteli jasně 
identifikují škodlivost výrobku. Rovněž informace o chuti, 
vůni, jakémkoliv aromatu nebo jiné přísadě jsou podle 
našeho názoru významné, neboť mohou spotřebitele 
odradit od inhalace dalších přidaných látek, zpravidla 
chemických, a tudíž vnímaných jako škodlivé. Naopak bez 
přítomnosti těchto zásadních informací si začínající kuřák 
nevyvodí škodlivost výrobku a může nabýt dojmu, že 
výrobek je zdravotně nezávadný, neboť neobsahuje 
žádné škodlivé přísady, které jinak na jiných výrobcích 
(zejména potravinách) musí být uvedeny.  
Jsme názoru, že vypuštění uvedených údajů ani 
neodpovídá záměrům a cílům „tabákové směrnice“. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Vysvětleno.  
§ 4 odst. 1 písm. b) je přesnou transpozicí čl. 13 odst. 1 písm. a) 
části textu za středníkem, § 4 odst. 1 písm. d) je přesnou 
transpozicí čl. 13 odst. 1 písm. c) směrnice. Vypuštěním těchto 
ustanovení by nebyla zajištěna transpozice tabákové směrnice. 
 
Článek 25 preambule tabákové směrnice doslovně uvádí:  „Údaj 
o úrovních emisí dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého na 
jednotkových baleních cigaret se ukázal jako zavádějící, neboť 
vede spotřebitele k domněnce, že některé cigarety jsou méně 
škodlivé než ostatní.“. 
 

 
Správa státních 
hmotných 
rezerv 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Český báňský 
úřad 
 

 
Bez připomínek. 
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Úřad vlády 
Odbor 
kompatibility 
s právem EU 
 

Zásadní připomínky: 
 Podle poznámky pod čarou č. 1 jsou do návrhu 
vyhlášky zapracovány i prováděcí rozhodnutí EU 
č. 2015/1735, 2015/1842 a 2015/2186. 
 Podle čl. 48 Legislativních pravidel vlády se do 
úvodní věty implementačního návrhu právního předpisu 
zařazuje odkaz na transponovanou směrnici, případně 
adaptované nařízení. V úvodních ustanoveních by tudíž 
běžně nemělo být odkazováno na jiné typy právních aktů 
EU, než jsou směrnice či nařízení. Nicméně vzhledem k 
současnému stavu práva EU, kdy v některých případech 
lze považovat rozhodnutí EU, jako je tomu zřejmě v tomto 
případě, za „skryté“ směrnice EU, lze připustit uvedení 
odkazů v poznámce pod čarou č. 1 i na taková rozhodnutí 
EU. 
 Nicméně z předkládaného návrhu vyhlášky je 
patrno, že předkladatel k vlastní implementaci 
předmětných rozhodnutí EU de facto vůbec nepřistoupil. 
Jak jsme uvedli výše, lze tato rozhodnutí považovat za 
„skryté“ směrnice, neboť jsou výslovně určeny členským 
státům, avšak povinnosti v nich vymezené mohou splnit 
toliko soukromoprávní subjekty.  
 Rovněž poznamenáváme, že odůvodnění návrhu 
vyhlášky a rozdílová tabulka tato rozhodnutí také zcela 
opomíjí. 
 Je nutné provést řádnou implementaci prováděcích 
rozhodnutí EU č. 2015/1735, 2015/1842 a 2015/2186 a je 
dále nutné postupovat podle čl. 16 odst. 4 a přílohy č. 5 
LPV. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 Pokud jde o rozdílovou tabulku, chybí na začátku sloupce 
„Odpovídající předpis EU“ pod názvem směrnice 
2014/40/EU název směrnice 2014/109/EU a dále text 
návrhu uvedený v rozdílové tabulce se plně neshoduje s 
bodovým zněním návrhu (viz rozpory např. v § 2, § 3 a § 
18). 
Je proto nutné uvést na začátku sloupce „Odpovídající 
předpis EU“ pod názvem směrnice 2014/40/EU název 
směrnice 2014/109/EU a dále uvést text návrhu uvedený v 
rozdílové tabulce plně do souladu s bodovým zněním 
návrhu. 
Jako implementační je vykázána i věta druhá § 5 odst. 1. 
Jejímu obsahu však nic z ustanovení čl. 14 směrnice 
2014/40/EU, který je vykázán v rozdílové tabulce u § 5, 
neodpovídá.  
Požadujeme vysvětlit vykázání § 5 odst. 1 věty druhé jako 
implementační, nebo toto vykázání odstranit. 
 

Akceptováno. 
Rozdílová tabulka byla upravena. Věta druhá v § 5 odst. 1 byla 
na základě jiných připomínek vypuštěna. 

 K § 1: 
V souladu s čl. 48 odst. 3 LPV by po slovech „Tato 
vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1)“ 
mělo nejdříve následovat vyjádření části předmětu úpravy, 
která je výsledkem promítnutí předpisů Unie, uvedených v 
poznámce pod čarou č. 1, a následně v dalším 
pododstavci nebo pododstavcích by se měla vyjádřit část 
předmětu úpravy, která překračuje rámec promítnutých 
předpisů Unie.  
Požadujeme upravit § 1 v souladu s čl. 48 odst. 3 LPV. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 K poznámce pod čarou č. 2 
 Navrhovaná poznámka pod čarou č. 2 odkazuje na 
prováděcí rozhodnutí 2015/1735. 
 Umístění poznámky pod čarou v daném kontextu 
(vymezení pojmů) nedává smysl a je vhodné ji vypustit. 

Akceptováno. 
Poznámka pod čarou byla vypuštěna. 

 K § 2 písm. d) 
 Navrhovaná úprava obsahuje definici 
kombinovaného zdravotního varování. 
 S ohledem na to, že definice kombinovaného 
zdravotního varování je obsažena již v ustanovení § 12d 
odst. 2 návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 
Sb. (sněmovní tisk č. 687), je vhodné navrhovanou úpravu 
vypustit. 
 Zde podotýkáme, že definice obsažená v zákoně 
je přesnější transpozicí směrnice 2014/40/EU, neboť obrat 
„zdravotní varování“ užitý v návrhu vyhlášky je pojmem, 
který je nadřazen pojmu kombinované zdravotní varování 
a také pojmu textové varování (viz i připomínka níže). 
Tato posloupnost pojmosloví vyplývá především z 
ustanovení čl. 2 bodu 32 směrnice 2014/40/EU a dále je 
touto unijní úpravou ve svých jednotlivých ustanoveních v 
zásadě zachovávána. 
 Na tomto místě lze spíše doporučit zavedení 
definice pojmu „zdravotní varování“. 
 

Akceptováno. 
Definice kombinovaného zdravotního varování byla z vyhlášky 
vypuštěna - je uvedena v § 12d odst. 2 zákona. Vymezení pojmu 
„zdravotní varování“ předkladatel nepovažuje za vhodné, každý 
typ varování je upraven samostatně. 

 K § 3: 
V souladu s nadpisem § 3 i s požadavkem čl. 7 odst. 6 
směrnice 2014/40/EU požadujeme v návětí § 3 doplnit za 
slovo „výrobcích“ slova „uváděných na trh“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 K § 7 odst. 2: 
Považujeme za nutné, aby návrh blíže specifikoval, co se 
má rozumět pod „popisem výrobku“ a „identifikačními 
údaji“ dovozce či odběratele. Rovněž by mělo být z návrhu 
zřejmé, jak podrobné má být určení „skutečné trasy 
přepravy“.  
Požadujeme upravit § 7 odst. 2 ve smyslu připomínky. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 11 odst. 1 písm. a), písm. d), nadpisu § 12, § 12 odst. 
4, § 12 odst. 5, § 13 odst. 1 a 2 a nadpisu přílohy č. 2 
 S ohledem na připomínku K § 2 písm. d) je vhodné 
nahradit tvar slova „zdravotní“ příslušným tvarem slova 
„textové“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 13 odst. 2 písm. c) 
 S ohledem na řádnou transpozici ustanovení čl. 11 
odst. 5 druhé věty směrnice 2014/40/EU je nutné doplnit 
tato slova: „s tím, že text zdravotních varování je 
rovnoběžný s hlavním textem na ploše vyhrazené pro toto 
varování“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 15 
 S ohledem na připomínku K § 2 písm. d) je vhodné 
nadpis formulovat např. takto: „Další požadavky na 
způsob uvedení zdravotních varování na tabákovém 
výrobku“ a obdobný text použít i v úvodní části ustanovení 
odstavce 1. 

Vysvětleno. 
Pojem „zdravotní varování“ není v zákoně ani ve vyhlášce 
vymezen. 
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 K § 15 odst. 1 písm. f) 
 S ohledem na řádnou transpozici ustanovení čl. 8 
odst. 4 směrnice 2014/40/EU je nutné formulovat 
navrhovanou úpravu např. takto: „nesmí žádným 
způsobem překrývat nebo narušit sledovací a vyhledávací 
značky, tabákové nálepky, cenovky nebo bezpečnostní 
prvky na jednotkových baleních“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 16 odst. 2 
Podle závěrečné části ustanovení jsou součástí oznámení 
rovněž informace o složkách podle odstavce 1 a podle § 
13 odst. 4 zákona. 
Podle ustanovení čl. 19 úvodní části odstavce 1 směrnice 
2014/40/EU oznámení nového tabákového výrobku 
doplňují informace o složkách a emisích podle článku 5 
této unijní úpravy. 
Z navrhované úpravy není patrno, zda jsou skutečně 
pokryty veškeré informace týkající se složek a emisí 
vyžadované ustanovením čl. 5 směrnice 2014/40/EU. V 
tomto směru můžeme poukázat na to, že odkaz na 
odstavec 1 se jeví poněkud nejasně. 
Je nutné navrhovanou úpravu vysvětlit a popřípadě 
změnit.  
Rovněž zde upozorňujeme předkladatele, že pro 
předkládání informací týkajících se nových tabákových 
výrobků může být využitelné rozhodnutí EU č. 2015/2186 
(bod 5 preambule). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven tak, aby do něho byly zahrnuty požadavky čl. 5 
směrnice, tj. údaje vyžadované pro tabákové výrobky „jiné než 
nové (novel)“ podle § 13 odst. 1 a podle § 13 odst. 4 zákona. 
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 K § 17 
 Navrhovaná úprava stanoví požadavky na 
předkládání informací při uvádění tabákových výrobků na 
trh. 
 Zde je nutné řádně implementovat rozhodnutí EU 
č. 2015/2186. Zde nebude možné pouze poukázat na to, 
že veškeré údaje a informace poskytované podle § 17 
jsou předávány v elektronické podobě s odkazem v 
poznámce pod čarou č. 5 na tuto unijní úpravu. 
Respektive by bylo možno akceptovat výslovný odkaz na 
formulář uvedený v rozhodnutí EU č. 2015/2186. 
 Při implementaci této unijní úpravy je možné zvážit, zda 
některá ustanovení § 17 nevypustit, byť se jedná o 
transpozici ustanovení čl. 5 směrnice 2014/40/EU, neboť 
tato ustanovení, resp. informace, budou obsažena v 
implementovaném formuláři podle rozhodnutí EU č. 
2015/2186 a předešlo by se tak zbytečnému zdvojení 
požadovaných informací, které by vedlo k určité nejistotě 
adresátů právní normy.  
 Pro úplnost zde doplňujeme, že některá 
ustanovení rozhodnutí EU č. 2015/2186 (např. čl. 4 nebo 
5) je zřejmě vhodné implementovat na úrovni zákona. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 K § 17 odst. 5 
 Podle navrhované úpravy se při novém uvádění 
tabákových výrobků na trh nebo při uvádění na trh 
pozměněných tabákových výrobků informace požadované 
podle odstavce 1 písm. a) až c) oznámí před tím, než jsou 
tyto výrobky uvedeny na trh. 
 Podle ustanovení čl. 5 odst. 1 čtvrtého 
pododstavce směrnice 2014/40/EU u nových nebo 
pozměněných tabákových výrobků jsou informace 
požadované podle tohoto článku poskytovány před tím, 
než jsou tyto výrobky uvedeny na trh. 
 Unijní úprava nehovoří o „novém uvádění 
tabákových výrobků na trh“, ale o „nových tabákových 
výrobcích“.  
 Rovněž se unijní úprava vztahuje na veškeré 
informace poskytované podle článku 5 směrnice 
2014/40/EU a nikoli pouze na jejich určitou výseč. 
 Je nutné uvést navrhovanou úpravu do souladu s 
ustanovením čl. 5 odst. 1 třetího pododstavce směrnice 
2014/40/EU. 
 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
Text byl upraven tak aby reflektoval skutečnost, že čl. 5 směrnice 
požaduje, aby všechny údaje podle tohoto článku 5 byly 
oznámeny před uvedením výrobku na trh. 
Anglické znění směrnice rozlišuje „new tobacco products“ a 
„novel tabacco products“. Ustanovení § 16 se váže na „novel 
tabacco products“ = nové tabákové produkty, ale ustanovení § 17 
odst. 5 se váže na „new tabacco products“ = 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“. 

 K § 18: 
V souladu s nadpisem § 18 a s čl. 6 odst. 2 směrnice 
2014/840/EU požadujeme v návětí odstavce 1 doplnit za 
slovo „přísadu“ slova „uvedenou v prioritním seznamu“. 
Požadujeme vypustit větu druhou odstavce 4. Taková 
úprava nepatří do vyhlášky. V návaznosti na to je nutné 
přeformulovat větu třetí odstavce 4. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 19: 
Ustanovení musí zohlednit, že maloobchodním prodejcem 
může být podle zákona fyzická nebo právnická osoba, 
nikoliv pouze „společnost“. Tomu požadujeme přizpůsobit 
požadované údaje v písm. a) odst. 1. 
Považujeme dále za nutné vymezit, co se rozumí pod 
službami informační společnosti. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. Pojem „služby informační společnosti“ je 
vymezen v nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při 
poskytování informací v oblasti technických předpisů, 
technických dokumentů a technických norem, ve znění 
pozdějších předpisů. V tomto smyslu bylo doplněno odůvodnění.  
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 K § 20 odst. 2 a 3 
 Navrhovaná úprava transponuje ustanovení čl. 10 
odst. 1 písm. e) bodů i) a ii) směrnice 2014/40/EU. 
 S ohledem na řádnou a jasnou transpozici unijní 
úpravy je zřejmě nutné stanovit vypršení výjimky na 
20. května 2019 a provázat navrhovanou úpravu 
přechodného ustanovení s ustanovenými vyhlášky, ke 
kterým se váže. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K § 20 odst. 4 
 Navrhovaná úprava obsažená ve větě první a třetí 
je již zřejmě obsažena v ustanovení § 12d odst. 3 a 4 
návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb. 
(sněmovní tisk č. 687), a je tak vhodné ji vypustit. 
 Navrhovanou větu druhou lze formulovat např. 
takto:  
 „První skupina kombinovaných zdravotních tvrzení 
se použije podle § 12d odst. 3 a 4 zákona pro období od 
20. května 2016 do 31. prosince 2017.“.   
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K příloze č. 3 
 S ohledem na znění § 12d odst. 3 návrhu zákona, 
kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb. (sněmovní tisk č. 
687), a s ohledem na navrhované ustanovení § 11 odst. 2, 
je vhodné nahradit slovo „Soubor“ slovem „Skupina“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 Doporučující připomínky: 
K § 11 odst. 2 
 Doporučujeme uvést navrhovanou úpravu např. v 
tomto znění: 
 „Rozdělení kombinovaných zdravotních varování 
do tří skupin je stanoveno v příloze č. 3 k této vyhlášce“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 K § 6 
 Doporučujeme v jednotlivých odstavcích formulaci 
…emisí dehtu/nikotinu/oxidu uhelnatého cigaret … . 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Úřad vlády - 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace a 
předseda Rady 
pro výzkum, 
vývoj a inovace 
 

 
K § 4 – Požadujeme v § 4 odst. 1 na začátek písmene c) 
vložit slovo „klamavě“. 
Odůvodnění: 
Použití výrazu „klamavě“ vychází ze zavedené právní 
praxe v souvislosti se zákonem o reklamě. Jak věcně, tak 
i legislativně technicky zdůrazňuje zásadní potřebu 
ochrany spotřebitele, který by neměl být vystaven 
jakémukoliv klamavému či nepravdivému tvrzení. 
Klamavost rovněž vychází z koncepce nekalé soutěže 
upravené v občanském zákoníku (vymezení klamavé 
reklamy v § 2977). Při posuzování, zda se jedná o 
klamavou reklamu, se také přihlíží ke všem výrazným 
znakům reklamy, zvláště pak k údajům, které reklama 
obsahuje. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Navrhované doplnění slova „klamavě“ jde nad rámec tabákové 
směrnice. Směrnice prvky uvedené v § 4 odst. 1 písm. c) 
zakazuje uvádět na tabákových výrobcích obecně (tj. ať pravdivé 
nebo klamavé). Směrnice slovo klamavě neobsahuje.  Cílem 
směrnice je neuvádět na tabákových výrobcích informace, které 
by mohly spotřebiteli sdělovat, že nějaký výrobek je méně 
škodlivý než jiný (i pokud by tato vlastnost byla pravdivá). 
 
Cílem tabákové směrnice je, aby u tabákového výrobku nemohly 
být uváděny vlastnosti i pravdivé, které by zvýrazňovaly pozitivní 
vlastnost tabákového výrobku oproti jiným tabákovým výrobkům, 
popřípadě, že nějaký výrobek je méně škodlivý než jiný tabákový 
výrobek. Z pohledu směrnice jsou všechny tabákové výrobky 
zdraví škodlivé.     
 
Příkladem je zákaz uvedení značky BIO i v případě, že by 
výrobek splňoval požadavky produkce ekologického zemědělství. 
 
Dalším příkladem může být zákaz uvedení informace o použití 
vysoce účinného filtru, který zabrání nebo sníží vdechování 
některých emisí i pokud by tato informace byla pravdivá. 
 
Tabáková směrnice nerozlišuje mezi uváděním klamavých nebo 
pravdivých informací. Informace o bio, případně jiných pozitivních 
vlastnostech tabákového výrobku, nesmí být na tabákovém 
výrobku uváděna v žádném případě.  
 
Vložením slova „klamavě“ se výše uvedená podmínka a cíl 
tabákové směrnice výrazně omezuje a v konečném důsledku tak 
není dosaženo transpozice tabákové směrnice, resp. souladu se 
zněním konkrétního článku tabákové směrnice.  
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Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 
 

 
 
Bez připomínek. 

 

 
Český 
statistický úřad 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Český 
telekomunikační 
úřad 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 
 

 
 
Bez připomínek. 

 

 
Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Hospodářská 
komora ČR 
 

 
Bez připomínek. 
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Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 
 

 
Bez připomínek. 
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