
 
 

   …/2016 Sb.  
 

VYHLÁŠKA 
 

ze dne  . … 2016  
 

o dalších způsobech vyjadřování nebo uvádění výživových údajů  
 
 
 Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. k) zákona č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 
ve znění zákona č. …./2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů:  
 

 
§ 1 

Předmět úpravy 
 

 Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) 
další způsoby vyjadřování nebo uvádění výživových údajů použitelných při poskytování 
informací o potravinách spotřebitelům kromě způsobů stanovených v čl. 30 a 34 nařízení 
Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1169/2011. 
 

§ 2 
Další způsob vyjádření nebo uvádění výživových údajů 

 
(1) Výživové údaje týkající se jednotlivých živin podle čl. 30 odst. 1 a 2 nařízení 

Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1169/2011 lze vyjádřit nebo uvádět 
 

a) grafickým nebo obrazovým vyjádřením, 
b) symbolem,  
c) slovy, nebo  
d) jiným způsobem.  

 
(ustanovení odstavce 1 bude konkretizováno podle vyvinutého a případně 
provozovatelem potravinářského podniku předloženého dalšího způsobu vyjadřování 
nebo uvádění výživových údajů podle čl. 35 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu 
a rady (EU) č. 1169/2011)   

 
(2) Údaje podle odstavce 1 se uvedou 

 
a) nezavádějícím způsobem podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1169/2011,  
b) v hlavním zorném poli2) a 
c) slovy nebo čísly o velikosti písma podle čl. 13 odst. 2 a 3 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. 
  

                                                
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování 
informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 
90/496/EHS, směrnice Komise 199/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, 
směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004. 
2) Čl. 2  odst. 1 písm. l) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. 
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§ 3 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. května 2016. 

 
 
 
 
 
 

Ministr: 
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   …/2016 Sb.  
 

VYHLÁŠKA 
 

ze dne  . … 2016  
 

o způsobu uvádění pokrmů na trh a požadavcích na pokrmy 
 
 
 Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. u) zákona č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 
ve znění zákona č. …/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů:  
 

§ 1 
Předmět úpravy 

 
 Tato vyhláška upravuje způsob uvádění pokrmů na trh a požadavky na pokrmy. 

 
§ 2 

Základní pojmy 
 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 
 

a) teplým pokrmem potravina kuchyňsky upravená ke konzumaci v teplém stavu nebo 
udržovaná v teplém stavu po dobu uvádění na trh, rozvozu nebo přepravy, 

b) zchlazeným pokrmem teplý nebo studený pokrm, který byl po ukončení výroby 
neprodleně zchlazen na teplotu +4 °C a nižší ve všech částech pokrmu, 

c) zmrazeným pokrmem pokrm, který byl po ukončení výroby neprodleně zmražen na 
teplotu -18°C a nižší ve všech částech pokrmu, 

d) studeným pokrmem potravina kuchyňsky upravená ke konzumaci za studena 
a uchovávaná v chladu po dobu uvádění na trh, rozvozu nebo přepravy, 

e) cukrářským výrobkem cukrářský výrobek podle vyhlášky č. 333/1997 Sb., jakož 
i výrobek cukrářského charakteru jako pěny, šlehané krémy, želé nebo poháry, 

f) polotovarem kuchyňsky upravená potravina určená pouze k tepelnému zpracování, 
g) rozpracovaným pokrmem kuchyňsky opracovaná potravina ve všech fázích přípravy 

a výroby určená k další kuchyňské úpravě před konzumací v teplém nebo studeném 
stavu. 

§ 3 
Způsob uvádění pokrmů na trh 

 
Teplé pokrmy se uvádějí na trh tak, aby se dostaly ke spotřebiteli co nejdříve, a to 

za teploty nejméně +60 °C. Pokrmy nevydané ve lhůtě, která byla určena provozovatelem 
potravinářského podniku provozujícího společné stravování v rámci postupů založených na 
zásadách HACCP1), nelze dále uchovávat, opakovaně ohřívat ani dodatečně zchlazovat 
nebo zmrazovat.  

 
Označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů, cukrářských výrobků a pokrmů 

 
§ 4 

 
 (1) Teplé pokrmy, zchlazené a zmrazené pokrmy, dodávané mimo provozovnu, se 
na víceporcovém balení nebo na přepravním obalu, případně v průvodních dokladech označí 

                                                
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně 
potravin, v platném znění. 
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jménem nebo obchodním názvem a adresou provozovatele potravinářského podniku, pod 
jehož jménem je pokrm uváděn na trh; názvem, údajem o množství porcí, datem výroby 
a datem použitelnosti u zchlazených a zmrazených pokrmů, a hodinou použitelnosti 
u teplých pokrmů.  
 
       (2) V provozovně vyrobené zchlazené a zmrazené pokrmy ve víceporcovém balení, 
určené k ohřevu na téže provozovně, se při skladování vhodným způsobem označí názvem 
pokrmu, datem výroby a datem použitelnosti.  
 
       (3) Dietní pokrmy se označí druhem diety. Jde-li o zchlazené nebo zmrazené pokrmy, 
musí výrobce uvést na obalu nebo dodacím listu skladovací podmínky a způsob ohřevu. 
  
 (4) Nebalené studené pokrmy a nebalené cukrářské výrobky, které jsou podávány v 
rámci stravovací služby, se na skupinovém balení nebo na přepravním obalu, případně 
v průvodních dokladech označí názvem, údajem o množství porcí nebo kusů a datem, 
popřípadě hodinou použitelnosti.  
 
  (6) Požádá-li spotřebitel při podávání pokrmů o jejich zabalení nebo dodání, 
musí být vhodným způsobem informován o tom, že pokrm je určen k přímé spotřebě bez 
skladování.  

§ 5 
 
 (1) V provozovně vyrobené polotovary a rozpracované pokrmy se při skladování 
vhodným způsobem označí datem výroby a použitelnosti. Při expedici ke zpracování mimo 
provozovnu, ve které byly vyrobeny, se dále označí na obalu nebo dodacím listu jménem 
nebo obchodním názvem a adresou provozovatele potravinářského podniku, pod jehož 
jménem je pokrm nebo rozpracovaný polotovar uváděn na trh a vždy se uvedou skladovací 
podmínky. 
 
 (2) Obal zmrzlinové směsi vyrobené pro potřebu provozovny se označí názvem, 
datem a přesným časem výroby. Je-li zmrzlinová směs rozvážena mimo provozovnu, označí 
se na obalu jménem nebo obchodním názvem a adresou provozovatele potravinářského 
podniku, pod jehož jménem je zmrzlinová směs uváděna na trh, názvem, údajem o jeho 
množství, datem výroby, datem použitelnosti a údajem o skladovací teplotě. 

 
§ 6 

Vyhodnocení mikrobiologických kritérií  

(1) Vyhodnocení výsledků rozborů vzorků pokrmů a vzorků odebraných z míst, 
zařízení a předmětů používaných při výrobě a manipulaci s pokrmy se provádí podle přímo 
použitelných předpisů Evropské unie2) a v případě neexistence mikrobiologických kritérií 
stanovených v přímo použitelných předpisech Evropské unie podle mikrobiologických kritérií 
stanovených v příloze k této vyhlášce. 

(2) Jsou-li překročeny nejvyšší mezní hodnoty mikrobiologických kritérií stanovené 
v příloze této vyhlášky, nepovažuje se pokrm za bezpečný z důvodu škodlivosti pro zdraví3)

. 
 
 
 

                                                
2) Například nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických 
kritériích pro potraviny, v platném znění. 
3) Čl. 14 odst. 1 a odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví 
obecné zásady potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví 
postupy týkající se bezpečnosti potravin. 
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§ 7 
Použití tuků a olejů při tepelné úpravě pokrmů 

 
(1) Při tepelné úpravě pokrmů lze používat jen tuky a oleje, které jsou pro tento účel 

určeny. 
 

(2) K fritování lze použít pouze tuky a oleje, které jsou stabilní při vysokých teplotách. 
 

(3) Tuky a oleje nesmějí být při tepelné úpravě pokrmů zahřáty nad +180 stupňů C, 
pokud výrobce nestanoví jinak označením na jejich obalu. 
 

(4) Provozovatel potravinářského podniku průběžně kontroluje kvalitu tuku a oleje 
a smyslovým posouzením barvy, pachu a chuti nebo analytickými rychlotesty, a to v průběhu 
úpravy pokrmu nebo před jejich dalším použitím. 
 

(5) Tuk a olej vykazující známky tepelného rozkladu uvedené v tabulce 3 přílohy 
k této vyhlášce je považován za potravinu nevhodnou k lidské spotřebě3), kterou nelze použít 
při tepelné přípravě pokrmů ani jakékoliv jiné přípravě pokrmů. 
 

§ 8 
Zásady provozní hygieny  

 
 Při výrobě pokrmů a jejich uvádění na trh musí být dodržovány tyto zásady provozní 
hygieny: 

a)   skladování produktů a potravin neurčených pro stravovací službu je v samostatném 
a označeném chladicím nebo mrazicím zařízení, které je umístěno mimo prostor 
výroby, přípravy, skladování a uvádění na trh (dále jen "prostor manipulace") 
potravin pro výrobu pokrmů a pokrmů, například v kanceláři, místnosti pro 
odpočinek nebo šatně, 

b) nepřechovávání předmětů nesouvisejících s výkonem pracovní činnosti v prostorách 
manipulace s potravinami, 

c) nepřipuštění vstupu nepovolaných osob do prostor manipulace s potravinami,                                 
d) odkládání osobních věcí, občanského oděvu a obuvi pouze v šatně nebo ve 

vyčleněném prostoru, 
e) pro úklid používání jen mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, které jsou určeny 

pro potravinářství, 
f) nekouření v prostorách manipulace s potravinami a produkty a v prostorách, kde se 

myje nádobí, 
g) skladování čisticích prostředků a přípravků pro provádění běžné ochranné 

dezinfekce, dezinsekce a deratizace v originálních obalech a mimo prostory 
manipulace s potravinami a 

h) nepoužívání nádob a obalů určených pro potraviny k úschově čisticích přípravků 
a přípravků pro provádění běžné ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. 

 
§ 9 

Zásady osobní hygieny 
 
 Při výrobě pokrmů a jejich uvádění na trh musí být dodržovány tyto zásady osobní 
hygieny: 
 

a) pečování o tělesnou čistotu a před započetím vlastní práce, při přechodu z nečisté 
práce jako je úklid nebo hrubá příprava na čistou, po použití toalety, po manipulaci 
s odpady a při každém znečištění si umýt ruce v teplé vodě s použitím vhodného 
mycího, popřípadě dezinfekčního prostředku, 
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b) nošení čistých osobních ochranných prostředků odpovídajících charakteru 
činnosti, zejména pracovní oděv, pracovní obuv a pokrývku hlavy při výrobě 
potravin a pokrmů; udržování pracovního oděvu v čistotě a jeho vyměňování podle 
potřeby v průběhu směny; při pracovní činnosti vyžadující vysoký stupeň čistoty 
nebo při vyšším riziku kontaminace používání jednorázových ochranných rukavic a 
ústní roušky, 

c) neopouštění provozovny v průběhu pracovní doby v pracovním oděvu a v pracovní 
obuvi, 

d) vyloučení jakéhokoliv nehygienického chování jako je kouření, úprava vlasů a 
nehtů, 

e) zajištění péče o ruce, nehty na rukou ostříhané na krátko, čisté, bez lakování, na 
rukou nenosit ozdobné předměty,  

f)    ukládání použitého pracovního oděvu, jakož i občanského oděvu na místo k tomu 
vyčleněné; ukládání pracovního oděvu a občanského oděvu odděleně. 

 
§ 10 

Způsob vyjádření mikrobiologických požadavků 
 
 (1) Množství mikroorganismů se vyjadřuje v řádech v 1 g nebo v 1 ml vzorku nebo 
údajem „méně než“ s uvedením čísla, rovněž v 1 g nebo 1 ml vzorku. Například 105 značí 
množství 1.105 mikroorganismů v 1 g nebo v 1 ml vzorku, méně než 50 značí méně než 50 
mikroorganismů v 1 g nebo 1 ml vzorku. 
 
 (2) Požadavek nepřítomnosti mikroorganismů v určitém objemu nebo hmotnosti 
vzorku se vyjadřuje jako zlomek, v jehož čitateli je nula a ve jmenovateli objem nebo 
hmotnost vzorku určené ke zkoušení. Například 0/25 značí požadavek nepřítomnosti 
mikroorganismů v 25 g nebo v 25 ml vzorku. 
 

§ 11 
Účinnost 

  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. května 2016. 

 
 
 

Ministr: 
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Příloha k vyhlášce č. …/2016 Sb.  
 

 
Tabulka 1: Bakteriální původci onemocnění 

 

Mikroorganismus Kategorie pokrmů Nejvyšší mezní 
hodnota na g (ml) 

Bacillus cereus pokrmy určené pro kojeneckou a dětskou výživu 102 

ostatní pokrmy 104 

termotolerantní 
Campylobacter 

všechny pokrmy 0/25 

Clostridium 
perfringens 

pokrmy určené pro kojeneckou a dětskou výživu 102 

ostatní pokrmy 104 

E. coli O 157 a další 
shiga toxin 
produkující E. coli 
(STEC) 

všechny pokrmy 0/25 

Escherichia coli pokrmy určené pro kojeneckou a dětskou výživu 10 

ostatní pokrmy 104 

Pseudomonas 
aeruginosa 

pokrmy určené pro kojeneckou a dětskou výživu 10 

ostatní pokrmy 104 

Salmonella spp. všechny pokrmy (mimo pokrmů, na které se 
vztahují kritéria uvedená v Nařízení (ES) 
2073/2005) 

0/25 

Shigella spp. všechny pokrmy 0/25 

Koagulázopozitivní 
stafylokoky (S. 
aureus a další 
druhy) 

pokrmy určené pro kojeneckou a dětskou výživu 102 

ostatní pokrmy (mimo pokrmů, na které se 
vztahují kritéria uvedená v Nařízení (ES) 
2073/2005) 

104 

Yersinia 
enterocolitica 
(suspektní 
patogenní kmeny) 

všechny pokrmy 0/25 

Vibrio 
parahaemolyticus 

ryby, měkkýši, korýši a hlavonožci z vod 
tropických a subtropických pásem určené k 
přímé spotřebě 

0/25 

 
 

Seznam vhodných metod zkoušení: 
ČSN EN ISO 7932 ČSN Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda stanovení 
počtu presumptivního Bacillus cereus - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C. 
ČSN EN ISO 10272-1 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a 
stanovení počtu Campylobacter spp. - Část 1: Metoda průkazu. 
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ČSN EN ISO 7937 Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda stanovení počtu 
Clostridium perfringens – Technika počítání kolonií. 
ČSN EN ISO 16654 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu E. coli 
O157. 
ČSN P CEN ISO/TS 13136 Mikrobiologie potravin a krmiv - Metoda průkazu původců 
onemocnění z potravin založená na polymerázové řetězové reakci (PCR) v reálném čase - 
Horizontální metoda průkazu Escherichia coli produkující shigatoxin (STEC) a stanovení 
sérotypů O157, O111, O26, O103 a O145. 
ČSN ISO 16649-2 Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda stanovení počtu ß-
glukuronidázopozitivních Escherichia coli – Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných 
při 44 °C s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-glukuronidu. 
ČSN 56 0100 Mirkobiologické zkoušení poživatin, předmětů běžného užívání a prostředí 
potravinářských provozoven, čl. 83. 
ČSN EN ISO 13720 Maso a masné výrobky – Stanovení počtu presumptivních bakterií 
Pseudomonas spp. 
ČSN P ISO/TS 11059 Mléko a mléčné výrobky – Metoda stanovení počtu bakterií rodu 
Pseudomonas. 
ČSN EN ISO 6579 Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda průkazu bakterií 
rodu Salmonella. 
ČSN EN ISO 21567 Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda průkazu bakterií 
rodu Shigella. 
ČSN EN ISO 6888-1 Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda stanovení počtu 
koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) – Část 1: Technika 
s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera. 
ČSN EN ISO 6888- 3 Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda stanovení počtu 
koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) – Část 3: Průkaz a 
stanovení nízkých počtů technikou MPN. 
ČSN EN ISO 10273 Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda průkazu 
suspektních patogenních Yersinia enterocolitica. 
ČSN P ISO/TS 21872-1 Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda průkazu 
potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio – Část 1: Průkaz Vibrio parahaemolyticus 
a Vibrio cholerae. 

 
 
 

Tabulka 2: Toxické produkty organismů 
 

Toxin Kategorie potravin Nejvyšší mezní hodnota 

Stafylokokové enterotoxiny všechny pokrmy negat.4) 

Enterotoxin (C. perfringens) všechny pokrmy negat.4)  

Enterotoxin (B. cereus) všechny pokrmy negat.4)  

Shigatoxin 1 a 2 (E. coli) všechny pokrmy negat.4)  

Termostabilní hemolytický toxin 
(V. parahaemolyticus) 

všechny pokrmy negat.4)  

Botulotoxin všechny pokrmy negat.4)  

 
 
 
 
 

 

                                                
4) Neprokazatelné ve hmotnosti (objemu) vzorku určené metodou zkoušení. 
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Tabulka 3: Ukazatele tepelného rozkladu tuků a olejů 
 

Senzorické ukazatele tepelného rozkladu olejů a 
tuků 

hnědá až černá barva oleje, nahořklá 
chuť smaženého jídla 

modrošedý kouř při +180 °C  

stálá odolná pěna při vložení potraviny, 
která se má smažit 

změny konzistence  

přítomnost části zuhelnatělých zbytků 
dříve smažených potravin 

Analytické ukazatele tepelného rozkladu olejů a 
tuků 

obsah polárních látek: 27% a více 

obsah polymerních triacylglycerolů: 
více než 12% 

Ukazatele tepelného rozkladu zjištěné použitím 
analytických rychlotestů 

změna zjištěná při vhodném 
analytickém rychlotestu – např. zvýšení 
vodivosti tuku a oleje 
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…/2016 Sb.  
 

VYHLÁŠKA 
 

ze dne  . … 2016  
 

o požadavcích na tabákové výrobky 
 
 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), h), k), m) a o) 
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. …./2016 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“): 
 

§ 1 
Předmět úpravy 

 
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje 
 

a) složky a emise tabákových výrobků, včetně maximálních úrovní emisí dehtu, nikotinu 
a oxidu uhelnatého v cigaretách,   

b) některé aspekty označování a balení tabákových výrobků včetně zdravotních varování, 
která musí být uvedena na jednotkových baleních tabákových výrobků a jakémkoliv 
vnějším balení, jakož i opatření týkající se sledovanosti a bezpečnostních prvků, které se 
použijí na tabákové výrobky,  

c) provedení informačních a registračních povinností. 
 
 

 
§ 2 

Vymezení pojmů 
 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 
 
a) surovým tabákem přirozeně nebo uměle sušené tabákové listy rostliny druhu Nicotiana 

tabacum, jakož i jiné její části, určené pro průmyslové zpracování, 
b) jemně řezaným tabákem pro ruční výrobu cigaret tabák ke kouření obsahující více než 

25% hmotnostních tabákových částic užších než 1 mm z celkové hmotnosti všech 
tabákových částic, 

c) maximální úrovní nebo maximální úrovní emisí maximální obsah nebo emise, včetně 
nulových, látky v tabákovém výrobku, měřeno v miligramech, 

d) dehtem surový bezvodý kondenzát kouře neobsahující nikotin, 
e) emisemi látky, které se uvolňují při užití tabákového výrobku za zamýšleným účelem, 

jako například látky, které se nacházejí v kouři, nebo látky uvolňované při užití 
bezdýmných tabákových výrobků, 

f) podstatnou změnou okolností zvýšení objemu prodeje určité kategorie výrobku alespoň o 
10 % přinejmenším v pěti členských státech, na základě údajů o prodeji poskytnutých 
podle § 13 odst. 4 zákona nebo zvýšení úrovně výskytu užívání příslušné kategorie 
výrobku ve věkové skupině spotřebitelů mladších 25 let přinejmenším o pět procentních 
bodů v pěti členských státech, a to podle Zvláštní zprávy Eurobarometru 385 z května 
2012 nebo odpovídajících prevalenčních studií; za podstatnou změnu okolností se 

                                                
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních 
a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a 
souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES. 
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nepovažuje situace, kdy objem prodeje dané kategorie výrobku nepřesahuje na 
maloobchodní úrovni 2,5 % celkového prodeje tabákových výrobků na úrovni Evropské 
unie, 

g) jednotkovým balením nejmenší jednotlivé balení tabákového výrobku, který je uveden na 
trh, 

h) sáčkem jednotkové balení tabáku k ručnímu balení cigaret, buď ve formě obdélníkové 
kapsy uzavíratelné přehybem, nebo ve formě standardního sáčku, 

i) zdravotním varováním varování týkající se nepříznivých účinků výrobku na lidské zdraví 
nebo jiných nežádoucích důsledků jeho spotřeby, včetně textových varování, 
kombinovaných zdravotních varování, obecných varování a informačních sdělení, jak je 
stanoveno v této vyhlášce, 

j) kombinovaným zdravotním varováním zdravotní varování, které je tvořeno kombinací 
textového varování a odpovídající fotografie nebo vyobrazení, jak je stanoveno v této 
vyhlášce, 

k) spotřebitelem fyzická osoba, jež jedná za účelem, který nelze považovat za provozování 
jejího obchodu, živnosti nebo řemesla anebo výkon jejího svobodného povolání, 

l) umělým obalovým materiálem rekonstituovaný tabák, který u doutníků a cigarillos 
nahrazuje krycí tabákový list nebo vázací list, 

m) filtrem součást cigaret, doutníků nebo cigarillos určená ke snížení obsahu škodlivých 
látek v kouři, který tímto filtrem prochází, 

n) náustkem součást pevně spojená s cigaretami, doutníky nebo cigarillos, která se při 
kouření dostává do bezprostředního kontaktu s ústy, 

o) náustkovým papírem papír, který se obalí kolem filtru a připojí se tak na konec cigaretové 
tyčinky, 

p) obalovým papírem obal, ve kterém je zabalen materiál filtru, a 
q) cigaretovým papírem speciální papír určený pro průmyslovou výrobu a ruční balení 

cigaret. 
  

§ 3  
Druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny  

 
    Druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny jsou uvedeny 
v příloze č. 1 k této vyhlášce.  

 
§ 4 

Vzhled a obsah jednotkových balení 
 

(1) Jednotková balení cigaret musí mít kvádrový tvar. Jednotková balení tabáku 

k ručnímu balení cigaret musí mít kvádrový či válcový tvar, nebo formu sáčku. Zakulacené či 

zkosené okraje jsou přípustné, jestliže zdravotní varování stanovená v této vyhlášce pokrývá 

oblast povrchu, jež je rovnocenná oblasti na jednotkovém balení bez takových okrajů.  

(2) Jednotkové balení cigaret obsahuje alespoň 20 cigaret. Jednotkové balení tabáku 

k ručnímu balení cigaret musí obsahovat nejméně 30 g tabáku. 

(3) Jednotkové balení cigaret může být vyrobeno z kartónu či měkkého materiálu 

a, s výjimkou odklápěcího víčka a krabičky se sklopným víčkem, nesmí mít jakýkoliv jiný 

závěr, který by po jejím prvním otevření umožňoval její opětovné uzavření či zapečetění. U 

balení s odklápěcím víčkem a uzavíráním pomocí sklopného víčka musí být víčko sklopné 

pouze v jejich zadním lomu. 
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Způsob označování tabákových výrobků  
 

§ 5  
 

(1) Kromě údajů stanovených v zákoně jsou další požadavky na označování obalů 
tabákových výrobků uvedeny v odstavcích 2 až 6 a v § 6 a 7. 
 

(2) Tabákový výrobek se označí názvem druhu.  
 

(3) Tabák a tabák ke kouření se označí názvem skupiny. 
 

(4) Označování jednotkového balení a jakéhokoliv vnějšího balení, jakož i samotného 
tabákového výrobku, nesmí zahrnovat žádný prvek nebo rys, který  

 
a) propaguje tabákový výrobek nebo podporuje jeho spotřebu vytvářením mylného dojmu, 

pokud jde o jeho vlastnosti, účinky na zdraví, rizika a emise; označení neobsahuje žádné 
informace o obsahu nikotinu, dehtu nebo oxidu uhelnatého v tabákovém výrobku, 

b) naznačuje, že určitý tabákový výrobek je méně škodlivý než jiné nebo že jeho cílem je 
snížení účinků některých škodlivých složek kouře nebo že má vitalizační, energizující, 
léčivé, omlazující, přírodní vlastnosti či vlastnosti produktu ekologického zemědělství, 
nebo jiné zdravotní přínosy či přínosy pro životní styl;  

c) odkazuje na chuť, vůni, jakékoliv aroma nebo jiné přísady nebo na jejich nepřítomnost, 
d) připomíná potravinový nebo kosmetický výrobek, nebo 
e) naznačuje, že určitý tabákový výrobek má zvýšenou biologickou rozložitelnost nebo jiné 

výhody z hlediska životního prostředí. 
 

(5) Jednotkové balení a jakékoliv vnější balení nesmí naznačovat ekonomické 
výhody, včetně výhod prostřednictvím tištěných poukázek, nabídek slev, distribuce zdarma, 
nabídek „dva za cenu jednoho“ ani jiných podobných nabídek. 
 

(6) Prvky a rysy, které jsou zakázány podle odstavců 4 a 5, mohou mimo jiné 
zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní značky, figurativní nebo jiné znaky. 

 
§ 6 

 
(1) Každý tabákový výrobek musí být podle § 12c odst. 1 a 3 zákona označen 

neodstranitelně vytištěným nebo upevněným a nesmazatelným jedinečným identifikátorem, 
který nesmí být žádným způsobem skryt nebo narušen včetně použitím daňových značení 
nebo cenovek či při otevíraní balení. V případě tabákových výrobků vyrobených mimo Unii 
se povinnosti stanovené v tomto odstavci vztahují pouze na výrobky určené pro trh Unie 
nebo na něj uváděné. 

 
(2) Jedinečný identifikátor podle odstavce 1 umožňuje určit: 

 
a) datum a místo výroby, 
b) výrobní závod, 
c) stroj používaný při výrobě tabákových výrobků, 
d) výrobní směnu nebo dobu výroby,  
e) popis výrobku,  
f) zamýšlený trh pro maloobchodní prodej, 
g) zamýšlenou trasu přepravy, 
h) případně dovozce do Unie, 
i) skutečnou trasu přepravy z výrobního závodu k prvnímu maloobchodnímu prodejci, včetně 

všech použitých skladů, jakož i datum přepravy, místo určení, místo odeslání a příjemce, 
j) totožnost všech odběratelů od výrobního závodu po prvního maloobchodního prodejce a 
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k) fakturu, číslo objednávky a údaje o platbě všech odběratelů od výrobního závodu po 
prvního maloobchodního prodejce. 

 
(3) Údaje uvedené v odst. 2 písm. a) až g) a popřípadě h) jsou součástí jedinečného 

identifikátoru. 
 
(4) Údaje uvedené v odst. 2 písm. i), j) a k) musí být dostupné v elektronické podobě 

prostřednictvím propojení s jedinečným identifikátorem. 

§ 7 

Každé jednotkové balení tabákových výrobků, které je uváděno na trh, musí podle 
§ 12c odst. 2 a 4 zákona nést bezpečnostní prvek, se kterým není možné neoprávněně 
nakládat, skládající se z viditelného a neviditelného prvku. Tento bezpečnostní prvek musí 
být vytištěn nebo upevněn neodstranitelně, musí být nesmazatelný a nesmí být žádným 
způsobem skryt nebo narušen, a to ani použitím daňových značení, cenovek nebo jiných 
prvků vyžadovaných právními předpisy. 

§ 8 

Přeshraniční prodej na dálku 

Maloobchodní prodejci, kteří mají v úmyslu provozovat přeshraniční prodej na dálku 
na základě registrace podle § 13c odst. 2 až 5 zákona, poskytnou Státní zemědělské 
a potravinářské inspekci přinejmenším tyto informace: 

a)  jméno nebo název společnosti a trvalou adresu místa činnosti, odkud budou tabákové 
výrobky dodávány, 

b)  datum zahájení činnosti, kterou je nabízení tabákových výrobků spotřebitelům v rámci 
přeshraničního prodeje na dálku prostřednictvím služeb informační společnosti. 

c)  adresu internetové stránky nebo internetových stránek, které se používají pro daný účel, 
jakož i veškeré příslušné informace nezbytné k jejich identifikaci. 

§ 9 

Oznamování nových tabákových výrobků 

 
(1) Oznámení nového tabákového výrobku podle § 12g odst. 1 zákona obsahuje tyto 

informace: 

a)  dostupné vědecké studie o toxicitě, návykovosti a přitažlivosti nového tabákového 
výrobku, zejména pokud jde o složky a emise; 

b)    dostupné studie, jejich shrnutí a průzkum trhu týkající se preferencí různých skupin 
spotřebitelů, včetně mladých lidí, a současných kuřáků; 

c)    další dostupné a související informace, včetně analýzy rizika/prospěšnosti výrobku, jeho 
očekávaný vliv na odvykání užívání tabáku, očekávaný vliv na zahájení užívání tabáku 
a jeho předpokládané vnímání spotřebiteli. 

(2) Oznámení musí být podané v elektronické podobě šest měsíců před zamýšleným 
uvedením na trh. Doplňuje jej podrobný popis dotčeného nového tabákového výrobku, jakož 
i návod k jeho použití a informace o složkách a emisích podle § 15 a 16 odst. 5 této vyhlášky 
a § 13 odst. 3 a 4 zákona. 
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§ 10 
Zdravotní varování 

 
(1) Na každém jednotkovém balení tabákového výrobku a každém vnějším balení se 

uvedou zdravotní varování v českém jazyce. 

(2) Zdravotní varování pokrývají celý povrch jednotkového balení nebo vnějšího 

balení, který je pro ně vyhrazen, a žádným způsobem je nelze komentovat, parafrázovat 

nebo se na ně odvolávat. 

(3) Zdravotní varování na jednotkových baleních a jakýchkoliv vnějších baleních musí 

být vytištěna neodstranitelně, musí být nesmazatelná a plně viditelná. Použitím daňového 

značení, cenovky, bezpečnostních prvků, balení, kapsy, krabice nebo jiného prostředku 

nesmí při uvádění tabákových výrobků na trh dojít k částečnému nebo úplnému zakrytí nebo 

přerušení těchto varování. Na jednotkovém balení tabákových výrobků jiných než cigaret a 

tabáku k ručnímu balení cigaret prodávanému v sáčku lze zdravotní varování připevnit 

pomocí samolepek, které musí být neodstranitelné.  

(4) Zdravotní varování nesmí být narušena otevřením jednotkového balení jiného než 

u balení s odklápěcím víčkem. U balení s odklápěcím víčkem může být zdravotní varování 

otevřením balení narušeno, avšak pouze způsobem, který zajistí grafickou integritu 

a viditelnost textu, fotografií a informací o odvykání kouření. 

(5) Zdravotní varování nesmí žádným způsobem překrývat nebo narušit daňová 

značení, cenovky, sledovací a vyhledávací značky nebo bezpečnostní prvky na jednotkových 

baleních. 

(6) Rozměry zdravotních varování se vypočítají ve vztahu k danému povrchu 

zavřeného balení. 

(7) Zdravotní varování jsou lemována černým okrajem širokým 1 mm uvnitř povrchu 

vyhrazeného pro tato varování s výjimkou zdravotních varování podle § 13.  

(8) Zobrazení jednotkových balení a vnějších obalů, které jsou určeny spotřebitelům 

v Evropské unii, musí splňovat požadavky § 4 až 14.  

 
§ 11 

Obecná varování a informační sdělení na tabákových výrobcích ke kouření 
 

(1) Na každém jednotkovém balení tabákového výrobku ke kouření a jakémkoliv 

vnějším balení se uvede obecné varování „Kouření zabíjí – přestaňte nyní“. 

(2) Na každém jednotkovém balení tabákového výrobku ke kouření a jakémkoliv 

vnějším balení se uvede toto informační sdělení: „Tabákový kouř obsahuje přes 70 látek, 

které prokazatelně způsobují rakovinu. 

(3) Pokud jde o jednotkové balení cigaret a tabák k ručnímu balení cigaret v balení 
kvádrového tvaru, nachází se obecné varování ve spodní části jedné z bočních stran 
jednotkového balení a informační sdělení se nachází ve spodní části druhé boční strany. 
Tato zdravotní varování musí mít šířku nejméně 20 mm. Šířka je měřená ve směru umístění 
textu. 
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(4) U balení ve formě krabičky se sklopným víčkem, u nichž se boční strany při 

otevření rozdělí na dvě části, se celé obecné varování a informační sdělení nacházejí na 
větší části rozděleného povrchu. Obecné varování se rovněž nachází na vnitřní straně horní 
části povrchu, která je vidět, když je balení otevřeno. Boční strana tohoto typu balení má 
výšku nejméně 16 mm. 
 

(5) Pro tabák k ručnímu balení cigaret prodávaný v sáčku se obecné varování 
a informační sdělení nachází na plochách, kde je zajištěna plná viditelnost těchto 
zdravotních varování. U tabáku k ručnímu balení cigaret v obalu válcového tvaru se obecné 
varování nachází na vnějším povrchu víčka a informační sdělení na vnitřním povrchu víčka. 
 

(6) Jak obecné varování, tak informační sdělení musí pokrývat 50 % ploch, na nichž 
jsou vytištěna. 
 

(7) Obecné varování a informační sdělení musí být 
 

a) vytištěny černým tučným písmem Helvetica na bílém podkladu; bodová velikost písma 
musí být taková, aby příslušný text zabíral co největší část povrchu vyhrazeného pro tato 
zdravotní varování,  

b) uvedeny malými písmeny, s výjimkou prvního písmene, a 
c) umístěny na střed povrchu pro ně vyhrazeného a na balení kvádrového tvaru 

a jakémkoliv vnějším balení jsou rovnoběžná s postranní hranou jednotkového balení 
nebo vnějšího balení. 

 
§ 12 

Kombinovaná zdravotní varování na tabákových výrobcích ke kouření 
 

(1) Na každém jednotkovém balení tabákového výrobku ke kouření a jakémkoliv vnějším 
balení musí být uvedena kombinovaná zdravotní varování. Tato kombinovaná zdravotní 
varování musí 
 
a) obsahovat jedno z textových varování uvedených v příloze č. 4 k této vyhlášce a 

odpovídající barevnou fotografii specifikovanou v knihovně obrazových varování v příloze 
č. 5 k této vyhlášce, 

b) zahrnovat informace týkající se odvykání kouření, jako například telefonní čísla, emailové 
adresy nebo internetové stránky, které jsou určené k tomu, aby informovaly spotřebitele 
o dostupných programech na podporu osob, které chtějí přestat kouřit, 

c) pokrývat 65 % vnějšího povrchu přední i zadní strany jednotkového balení a jakýchkoliv 
vnějších balení. Na baleních cylindrického tvaru jsou dvě kombinovaná zdravotní 
varování v rovnoměrné vzdálenosti od sebe a každé zdravotní varování pokrývá 65 % 
své poloviny zaobleného povrchu, 

d) zobrazovat stejné textové varování a odpovídající barevnou fotografii na obou stranách 
jednotkových balení a jakémkoliv vnějším balení, 

e) nacházet se na horním okraji jednotkového balení a jakéhokoliv vnějšího balení a být 
umístěna ve stejném směru jako jakékoliv další informace, které se na povrchu balení 
objevují,    

f) být reprodukována v souladu s formátem, úpravou, designem a proporcemi stanovenými 
v příloze č. 5 k této vyhlášce a 

g) u jednotkového balení cigaret dodržovat výšku nejméně 44 mm a šířku nejméně 52 mm. 
 

(2) Kombinovaná zdravotní varování se seskupí do tří souborů, jak je stanoveno 
v příloze č. 5 k této vyhlášce. 
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§ 13 
Označování tabákových výrobků ke kouření jiných než cigaret, tabáku 

k ručnímu balení cigaret a tabáku do vodní dýmky 
 

(1) Každé jednotkové balení a jakékoliv vnější balení tabákových výrobků ke kouření 

jiných než cigaret, tabáku k ručnímu balení cigaret a tabáku do vodní dýmky musí obsahovat 

jedno z textových varování uvedených v příloze č. 4 k této vyhlášce. Obecné varování 

stanovené v § 11 odst. 1 musí zahrnovat odkaz na služby pro odvykání kouření uvedené v 

§ 12 odst. 1 písm. b).  

(2) Obecné varování se musí nacházet na nejviditelnější ploše povrchu jednotkového 

balení a jakéhokoliv vnějšího balení.  

(3) Výrobci zajistí, aby byla u jednotlivých značek tabákových výrobků uvedených 

v odstavci 1 jednotlivá textová varování zobrazována ve stejném počtu v míře, v jaké je to 

možné. Textová varování se musí nacházet na druhé nejviditelnější ploše povrchu 

jednotkového balení a jakéhokoliv vnějšího balení. Pro jednotková balení se sklopným 

víčkem je druhou nejviditelnější plochou povrchu plocha, která se stane viditelnou, je-li balení 

otevřeno.    

(4) Obecná varování uvedená v odstavci 2 musí pokrývat 30 % příslušné plochy 

povrchu jednotkového balení nebo jakéhokoliv vnějšího balení.  

(5) Textová varování uvedená v odstavci 2 musí pokrývat 40 % příslušné plochy 

povrchu jednotkového balení nebo jakéhokoliv vnějšího balení.   

§ 14 
Označování bezdýmných tabákových výrobků 

 
(1) Na každém jednotkovém balení bezdýmných tabákových výrobků a na jakémkoliv 

vnějším balení bezdýmných tabákových výrobků se uvede zdravotní varování „Tento 

tabákový výrobek škodí Vašemu zdraví a je návykový“.   

(2) Zdravotní varování uvedené v odstavci 1 musí splňovat požadavky uvedené 

v § 11 odst. 7 s tím, že text zdravotního varování je rovnoběžný s hlavním textem na ploše 

vyhrazené pro toto varování.  

(3) Zdravotní varování se kromě toho musí nacházet na dvou největších plochách 

jednotkového balení a jakéhokoliv vnějšího balení a musí pokrývat 30 % plochy povrchu 

jednotkového balení a jakýchkoliv vnějších balení.  

 
Požadavky na jakost tabákových výrobků a jejich uvádění na trh 

 
§ 15  

 
(1) Maximální úroveň emisí dehtu v cigaretách uváděných na trh nesmí být vyšší než 

10 mg na cigaretu. 
 

(2) Maximální úroveň emisí nikotinu v cigaretách uváděných na trh nesmí být vyšší 
než 1 mg na cigaretu.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA5ENDJS6)



17 
 

(3) Maximální úroveň emisí oxidu uhelnatého v cigaretách uváděných na trh nesmí 
být vyšší než 10 mg na cigaretu.  

 
(4) Úroveň emisí dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v cigaretách se stanoví a 

přesnost údajů o úrovni emisí dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého uváděných na obalech 
cigaret se posuzuje podle vyhlášky o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy 
kontrolních vzorků2).  
 

§ 16 
 

(1) Oznámení podle § 13 odst. 1 zákona obsahuje tyto informace podle značky a 

typu: 

a)    seznam všech složek a jejich množství použitých při výrobě tabákových výrobků 
v sestupném pořadí podle hmotnosti každé složky obsažené v tabákových výrobcích, 

b) úrovně emisí, 

c) informace o jiných emisních úrovních, jsou-li dostupné. 

 

(2) K seznamu složek podle odst. 1 písm. a) výrobci a dovozci tabákových výrobků 

přiloží prohlášení uvádějící důvody pro použití těchto složek v dotčených tabákových 

výrobcích. V seznamu se uvede rovněž status složek, včetně informace o tom, zda byly 

složky registrovány podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3) a byla provedena 

jejich klasifikace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4). 

(3) K seznamu uvedenému v odst. 1 písm. a) se musí rovněž přiložit příslušné 

toxikologické údaje o složkách ve shořelé nebo neshořelé formě, a to zejména s ohledem na 

jejich vliv na zdraví spotřebitelů a mimo jiné s ohledem na jakékoli návykové účinky. 

(4) Veškeré údaje a informace poskytované podle § 16 jsou předávány v elektronické 

podobě.  

§ 17 
 

(1) Komplexní studie podle § 13a odst. 1 zákona obsahuje pro každou dotčenou 

přísadu posouzení, zda 

a) přispívá k toxicitě nebo návykovosti dotyčných výrobků, a zda to vede k významnému 
či měřitelnému zvýšení toxicity nebo návykovosti v některém z dotčených výrobků; 

b) způsobuje charakteristickou chuť, 
c) usnadňuje vdechování či příjem nikotinu, nebo 
d) vede k tvorbě látek, jež mají vlastnosti karcinogenní, mutagenní či toxické pro 

reprodukci, dále posoudí jejich množství a otázku, zda to vede k významnému či 

                                                
2) § 10 odst. 1 vyhlášky č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy 
kontrolních vzorků. 
3) 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. 
4)  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. 
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měřitelnému zvýšení vlastností karcinogenních, mutagenních či toxických pro 
reprodukci v některém z dotčených výrobků.   

  
(2) Studie uvedené v odst. 1 zohlední zamýšlené použití dotčených výrobků a 

posoudí zejména emise vznikající při spalovacím procesu zahrnujícím dotčené přísady. 

Studie rovněž posoudí interakci přísady s jinými složkami obsaženými v dotčených 

výrobcích. Výrobci nebo dovozci používající stejné přísady ve svých tabákových výrobcích 

mohou v případě, že danou přísadu používají ve výrobcích srovnatelného složení, provést 

společnou studii.  

(3) Zprávu o výsledcích těchto studií podle § 13a odst. 2 zákona obsahuje shrnutí 

a komplexní přehled, jenž shrnuje dostupnou vědeckou literaturu o dané přísadě a shrnuje 

interní údaje o jejích účincích.  

(4) Výrobce nebo dovozce předkládá zprávu podle § 13a odst. 2 zákona Komisi a 

Státní zemědělské a potravinářské inspekci nejpozději 18 měsíců poté, co byla dotčená 

přísada zahrnuta na prioritní seznam podle § 13a odst. 1 zákona. Komise a dotčené členské 

státy mohou rovněž požadovat od výrobců nebo dovozců dodatečné informace ohledně 

dotčené přísady. Tyto dodatečné informace jsou součástí zprávy.  

(5) Veškeré údaje a informace poskytované podle § 17 jsou předávány v elektronické 

podobě.   

§ 18 
 

Měření emisí dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého z cigaret ověřují nezávislé laboratoře 
schválené a sledované Ministerstvem zemědělství. Tyto laboratoře nesmějí být přímo ani 
nepřímo vlastněny ani ovládány tabákovým průmyslem.    

 
§ 19  

 
(1) Seznam složek, které je povoleno používat při výrobě tabákových výrobků, je 

uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.  
   

(2) Seznam složek, které je zakázáno používat při výrobě tabákových výrobků, je 
uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.    
 

§ 20 
Regulace složek 

 
(1) Tabákové výrobky uváděné do oběhu nesmějí obsahovat tyto přísady: 

a) vitaminy nebo jiné přísady, které vytváří dojem, že tabákový výrobek je zdraví 
prospěšný nebo že představuje snížené zdravotní riziko, 

b) kofein nebo taurin či další přísady a stimulující složky, které jsou spojovány 
s energií a vitalitou, 

c) přísady, jejichž vlastnosti způsobují zbarvení emisí, 
d) pro tabákové výrobky ke kouření přísady usnadňující vdechování nikotinu či příjem 

nikotinu a 
e) přísady, jež mají vlastnosti karcinogenní, mutagenní či toxické pro reprodukci 

v neshořelé formě.   
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(2) Tabákové výrobky uváděné do oběhu nesmějí obsahovat přísady, jejichž množství 

významně nebo v měřitelné míře zvyšuje toxický nebo návykový účinek tabákového výrobku 

při jeho užití, nebo významně nebo v měřitelné míře zesiluje vlastnosti karcinogenní, 

mutagenní či toxické pro reprodukci tabákového výrobku.      

 
§ 21  

 
Tabákové výrobky se musí při uvádění na trh skladovat a přepravovat v suchých, 

čistých a dobře větratelných prostorách prostých škůdců a odděleně od látek s výraznými 
pachy a vůněmi.  
  
 

§ 22 
Přechodná ustanovení  

 
(1) Pokud jde o tabákové výrobky s charakteristickou příchutí, jejichž objemy prodeje 

v celé Evropské unii představují v určité kategorii výrobků 3 % nebo více, použije se § 20 od 
20. května 2020.  
 

(2) § 12 odst. 1 písm. e) se použije od 20. května 2019, a to v případě 
a) je-li daňové značení připevněno na horním okraji jednotkového balení vyrobeného 

z kartónu, může být kombinované zdravotní varování, které se má nacházet na zadní 
straně, umístěno přímo pod daňovým značením, 

b) je-li jednotkové balení vyrobeno z měkkého materiálu, je pro daňové značení vyhrazena 
obdélníková plocha, jejíž výška nepřesahuje 13 mm mezi horním okrajem balení a horní 
částí kombinovaných zdravotních varování. 

 
(3) Každý ze tří souborů podle § 12 odst. 2 se použije v období od 1. ledna do 

31. prosince daného roku, přičemž se každoročně střídají. První soubor se použije pro 
období od 20. května 2016 do 31. prosince 2017. Výrobci zajistí, aby byla u jednotlivých 
značek tabákových výrobků jednotlivá kombinovaná zdravotní varování, která jsou dostupná 
k používání v daném roce, zobrazována ve stejném počtu v míře, v jaké je to možné. 

 
§ 23 

Přechodné ustanovení 
 

Pro výrobky uvedené na trh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se informace podle 
§ 16 odst. 1 poskytnou do 20. listopadu 2016. 

 
§ 24 

Zrušovací ustanovení  
 
 Zrušuje se: 
 

1. Vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky. 
 

2. Vyhláška č. 316/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se 
stanoví požadavky na tabákové výrobky. 
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§ 25 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. května 2016. 

 
 
 

Ministr: 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. …/2016 Sb.  
 

 
DRUHY TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A JEJICH ČLENĚNÍ NA SKUPINY A PODSKUPINY  

 
  
Tabulka 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Druh                      Skupina               Podskupina 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cigarety 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
doutníky a cigarillos 
------------------------------------------------------------------ 
tabák                     tabák ke kouření     cigaretový k ruční výrobě cigaret                                         
                                                 dýmkový a lulkový 
                                                 tabákový odpad 
                       --------------------------------------------------------------------------------- 
                          tabák šňupavý 
                          tabák žvýkací 
                          tabák orální 
                          tabák ostatní 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. …/2016 Sb.  
 
 

SEZNAM SLOŽEK, KTERÉ JE POVOLENO POUŽÍVAT PŘI VÝROBĚ TABÁKOVÝCH 
VÝROBKŮ  

 
 
1. Složky povolené při výrobě tabákových výrobků  
 
a) Aromatické a chuťové látky přírodního původu nebo přírodně identické.  
b) Umělá sladidla a škrobové látky povolené k použití pro výrobu potravin  
c) Tyto další látky:  
  
acetát celulosy, acetát-propionát celulosy, celulosové vlákno a a-alkanoylalkanoáty celulosy,  
agar (Gelidium spp.) (E 406),  
2-fenyl-1,1-dimethylethyl-acetát, 
2-fenyl-1,1-dimethylethyl-butyrát,  
isomethyl-a-jonon, 
alginát sodný (E 401), hydrogenuhličitan sodný (E 500),  
hydrogensíran sodný, uhličitan sodný (E 500), citrát sodný (E 331) a fosforečnan sodný (E 
339),  
allyl-a-jonon, 
arabská guma (Acacia senegal) (E 414),  
benzoin, 
ethyl(2-naftyl)ether, 
methyl(2-naftyl)keton, 
butyl-undec-10-enoát, 
citronelyl-isobutyrát, 
cukry potravinářské, včetně karamelu (E 150), invertního cukru, galaktosy, laktosy, mannosy 
a maltosy,  
čaj a výrobky z čaje,  
dextrin (E 1400),  
diethyl-sebakát, 
2-methyl-5,7-dihydrothieno [3,4-d]pyrimidin,  
ethylmaltol (E 637),  
ethyl-(3-methyl-3-fenyl-glycidát), 
ethylvanilin, 
2-(3-fenylpropyl)tetrahydrofuran, 
nabobtnalý (želatinový) škrob, kysele hydrolyzovaný škrob (E 1401), včetně dextrinů, 
oxidované (E 1404) a fosforečné škroby (E 1412, E 1413, E 1414),  
geranyl-fenylacetát, 
guarová klovatina (Cyamopsis tetragonoloba) (E 412),  
hydrogenfosforečnan amonný,  
hydroxycitronelal, 
chlorid draselný nebo sodný (E 508),  
infuzóriová hlinka (křemelina),  
1-fenyl-4-methylpentan-2-ol, 
kakao a kakaové výrobky,  
kapalný parafin BP (E 905),  
koření, 
kyselina boritá a její sodné nebo draselné soli (E 284),  
kyselina křemičitá (E 551),  
kyselina pent-4-enová,  
látky, které jsou přirozenou součástí surového tabáku,  
methyl (2-naftyl)ether,  
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methyl-okt-2-ynoát, 
1-fenyl-4-methylpentan-2-on, 
3-(4-isopropylfenyl)-2-methylpropanal, 
4-fenyl-2-methylbutanal, 
methyl-a-jonon, 
heptyl-methyl-karbonát, 
methyl (methylsulfanyl) pyrazin (směs izomerů),  
octan amonný (E 264), uhličitan amonný (E 503), chlorid amonný (E 510), citrát amonný (E 
380), hydroxid amonný (E 527), mléčnan amonný, síran amonný (E 517), vinan amonný, 
fosforečnan a dihydrogenfosforečnan amonný, amonium-3-methylbutanoát a sulfid amonný,  
octan hlinitý, uhličitan hlinitý, citrát hlinitý, mléčnan hlinitý, oxid hlinitý, fosforečnan hlinitý, 
vinan hlinitý, hydroxid hlinitý a křemičitany hlinité (E 559),  
octan hořečnatý, uhličitan hořečnatý (E 504), chlorečnan hořečnatý, citrát hořečnatý (E 345), 
hydroxid hořečnatý (E 528), mléčnan hořečnatý, oxid hořečnatý (E 530) a fosforečnan 
hořečnatý (E 343),  
octan vápenatý (E 263), uhličitan vápenatý (E 170), chlorid vápenatý (E 509), citrát vápenatý 
(E 333), hydroxid vápenatý (E 526), mléčnan vápenatý (E 327), hydrogen-nebo 
dihydrogenfosforečnan vápenatý nebo fosforečnan vápenatý (E 341, E 450, E 451) a vinan 
vápenatý (E 354),  
olej ze semen rohovníku obecného (Ceratonia siliqua) (E 410),  
ovoce, sušené ovoce, ovocná drť, ovocná šťáva, koncentrovaná ovocná šťáva a ovocný 
sirup,  
oxid titaničitý (E 171),  
1-(4-methhoxyfenyl)pent-1-en-3-on, 
p-tolyl-fenylacetát, 
p-tolyl-isobutyrát, 
p-tolyl-3-methylbutanoát,  
pektin (E 440),  
pitná voda,   
propenylguaethol, 
semena máku setého (Papaver somniferum L.),  
šelak (E 904),  
ethyl(tetramethyl)cyklohexenon (směs izomerů),   
thiabendazol (E 233),  
tragant (Astragalus spp.) (E 413),  
uhličitan draselný (E 501), fosforečnan draselný (E 340) a citrát draselný (E 332).  
 
2. Rozpouštědla a nosiče aromatických látek  
 
propan-1,2-diol (E 1520) (propylenglykol),  
butan-1,3-diol, 
propan-2-ol (isopropylalkohol),  
acetát škrobu (E 1420),  
acetylovaný adipát škrobu (E 1422),  
aetylovaný fosfát škrobu (E 1414),  
benzylalkohol, 
ethanol, 
ethyl-acetát, 
ethyl-citráty (E 1505),  
ethyl-laktát, 
glycerol (E 442),  
glycerol-acetáty (diacetin, triacetin) (E 1518),  
lecithiny (E 322),  
mono - a diglyceridy mastných kyselin (E 471) včetně jejich esterů s kyselinou octovou (E 
472a), mléčnou (E 472b), citronovou (E 472c) nebo vinnou (E 472d),  
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octany, mléčnany a citráty sodný, draselný a vápenatý (E 261-263, E 325-327, E 331-333),  
rozpouštědla a nosiče aromatických látek povolené k použití pro výrobu potravin, sorbitol (E 
420),  
stearáty vápenatý a hořečnatý (E 470),  
uhličitany sodný (E 500), draselný (E 501), vápenatý (E 170) a hořečnatý (E 504).  
 
3. Prostředky pro udržování vlhkosti  
 
a) v cigaretovém tabáku, doutnících a cigarillos, cigaretách, rekonstituovaném tabáku 
(tabákové fólii) a umělých obalových materiálech  
propan-1,2-diol(E 1520) (propylenglykol),  
butan-1,3-diol(1,3-butylenglykol), 
glycerol-fosfát a jeho sodná, draselná a hořečnatá sůl do maximálního množství 5% v sušině 
výrobku,  
glycerol (E 422),  
hydrogenovaný glukosový sirup,  
kyselina orthofosforečná (E 338),  
triethylenglykol. 
  
b) ve žvýkacím tabáku  
glycerol (E 422) do 10 % v sušině výrobku,   
hydrogenovaný glukosový sirup.  
 
c) ve šňupavém tabáku  
propan-1,2-diol (E 1520) (propylenglykol),  
butan-1,3-diol, 
glycerol (E 422) do 10 % v sušině výrobku,  
hydrogenovaný glukosový sirup,  
kapalný parafin (E 905) do 25 % v sušině výrobku.  
 
4. Lepidla a ztužovací činidla  
 
a) pro doutníky a cigarillos, smotky tabáku obsahující tmavý tabák, rekonstituovaný tabák 
(tabákovou fólii) a umělé obalové materiály a také pro lepidla pro podélný spoj cigaret 
(záložky), obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretových náustků  
*) agar-agar (E 406),   
*) arabská guma (E 414),  
*) jadérka rohovníku obecného (svatojánského chleba) - mletá (E 410) (Ceratonia siliqua),  
*) jemná moučka Guco (E 412) (guarová guma),  
*) karagenan (E 407),  
*) (karboxymethyl)celulosa (E 466) a (karboxymethyl)methylcelulosa a její sodné, draselné, 
vápenaté nebo hořečnaté soli,  
*) kyselina alginová (E 400),  
*) lecithiny (E 322),  
*) methylcelulosa (E 461), (hydroxyethyl)methylcelulosa a (karboxymethyl)methylcelulosa,  
*) sodná (E 401), draselná (E 402), vápenatá (E 404) nebo hořečnatá sůl kyseliny alginové,  
*) tragant (E 413),  
*) xanthan (E 415),  
acetát celulosy (acetylcelulosa),  
acetyl-methylcelulosa, 
celulosa (E 460),  
ethylcelulosa (E 462) a ethyl(hydroxyethyl)celulosa,  
galaktany, také modifikované formy,  
(hydroxyethyl)celulosa, 
(hydroxypropyl)celulosa (E 463) a (hydroxypropyl)methylcelulosa (E 464),  
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karboxymethylovaný polyaldehyd škrobu připravený oxidací pšeničného škrobu s konverzí 
glukosových jednotek na dialdehydové min. 90% a stupněm karboxymethylace max. 0,5,  
kollodium, 
kyselina boritá (včetně draselné a sodné soli) (E 248),  
mannany, též modifikované,  
mikrokrystalická celulosa (E 460),  
šelak (E 904),  
škrobový aldehyd vyrobený oxidací kukuřičného škrobu, s konverzí na aldehyd minimálně 
90%,  
želatina, 
 
b) lepidla pro podélný spoj cigaret, obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů 
a cigaretových náustků směsi vytvořené z  
  
aa) vodných disperzí poly(vinyl-acetátu), také jeho částečně hydrolyzované formy, nebo 
kopolymerů vinyl-acetátu s vinylestery nasycených alifatických karboxylových kyselin 
s délkou řetězce do C18 nebo s ethenem,  
bb) vodné roztoky poly(vinylalkoholu); do těchto směsí mohou být přidány též acetáty 
glycerolu,  
 
c) pro rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii) glyoxal do maximálního množství 2% v sušině 
výrobku,  
melamin-formaldehydová pryskyřice do maximálního množství 2% v sušině výrobku,  
močovino-formaldehydová pryskyřice. 
  
d) pro dýmkový a lulkový tabák  
agar-agar (E 406),  
arabská guma (E 414),  
 
e) pro žvýkací tabák  
arabská guma (E 414) do maximálního množství 25% sušiny výroby  
  
5. Modifikátory spalování  
 
aktivní uhlí,   
hydrogensíran sodný (E 514),  
hydrogenuhličitan sodný (E 500),  
hydroxid amonný (E 527),  
hydroxid draselný (E 525),  
hydroxid hlinitý,  
hydroxid hořečnatý (E 528),  
hydroxid sodný (E 524),  
hydroxid vápenatý (E 526),  
chlorid amonný (E 510),  
chlorid draselný (E 508),  
chlorid hořečnatý (E 511),  
chlorid sodný,  
chlorid vápenatý (E 509),  
karboxylové kyseliny s dlouhým řetězcem a jejich vápenaté nebo draselné soli,  
močovina (E 927b),  
oxid hlinitý,  
oxid hořečnatý (E 530),  
oxid titaničitý (E 171),  
oxid vápenatý (E 529),  
přírodní a uměle připravené silikáty a aluminosilikáty Na, K, Ca, Mg, Al a Fe (E 552, E 553a, 
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E 554, E 555, E 556, E 558 a E 559), síran amonný (E 517),  
síran draselný (E 515),  
síran draselno-hlinitý (E 522),  
síran hlinitý (E 520),  
síran hořečnatý (E 518),  
síran vápenatý (E 516),  
hořečnaté soli kyselin uhličité (E 504), fosforečné (E 343), mravenčí, octové, jablečné, 
citronové, vinné, mléčné, amidosírové a jantarové (E 470b),  
sodné, draselné, vápenaté a amonné soli kyselin uhličité, mravenčí, octové, jablečné, 
citronové, vinné, mléčné, fosforečné, amidosírové a jantarové (E 170, E 500, E 501, E 503, E 
261 - 263, E 380 - 383, E 335, E 336, E 354, E 325 - 327, E 339 - 341),  
talek (E 553b),  
vinan sodnodraselný (E 337).  
 
6. Složky na cigaretový papír, rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii) a umělé obalové 
materiály z rekonstituovaného tabáku  
 
celulosa, která obsahuje látky uvedené v bodech 4a) a 5,  
glyoxal (tabáková fólie nebo papír),  
hydroxid draselný (E 525),  
hydroxid sodný (E 524),  
kyselina chlorovodíková (E 507). 
  
7. Látky na filtry a náustky cigaret, doutníků nebo cigarillos  
 
acetát celulosy (acetylcelulosa),  
acetáty glycerolu (diacetin, triacetin),  
aktivní uhlí,  
brilantní modř FCF (E 133),  
citronan sodný (E 331),  
ethyl-citráty (di- a tri-) (E 1505),  
glycerol (E 422),  
guma gellan (E 418),  
hydratovaný křemičitan hořečnatý (pemza) (E 553),  
indigotin (E 132),  
mentol, 
modifikovaný škrob,  
oxid hlinitý,  
oxid křemičitý (E 551),  
oxid titaničitý (E 171) do 2 % hmotnosti filtru,  
papír, celulosa (E 460),  
polyethylen, 
polypropylen, 
přírodní a uměle připravené silikáty a aluminosilikáty Na, K, Ca, Mg, Al a Fe (E 552, E 553a, 
E 553b, E 554, E 555, E 556, E 558 a E 559),  
silikagel, 
slunečnicový olej,  
směsi získané z vodných disperzí poly(vinyl-acetátu) - stejné, jako jsou uvedeny v 4b.aa) 
a 4b.bb),  
sorbitol (E 420),  
tartrazin (E 102),  
triethyleneglykol-diacetát, 
triglyceridy se středně dlouhým řetězcem,  
želatina. 
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8. Složky na obalový nebo náustový papír cigaretových filtrů a cigaretových náustků 
  
hliník (E 173),  
hliníková fólie (s ochranným lakem nebo bez něj),  
korek a sláma,  
papír, papírová lepenka, acetát celulosy (acetylcelulosa).  
  
9. Lepidla tavná za horka pro obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a 
cigaretových náustků  
 
2,6-di-terc-butyl-4-methylfenol, 
estery kalafuny s glycerolem a pentaerythritolem a produkty jejich hydrogenace,  
kopolymery ethenu a vinylesterů alifatických nenasycených monokarboxylových kyselin C2-
C18,  
mikrokrystalické vosky (E 907),  
parafiny (E 905),  
polycyklopentadienová pryskyřice, hydrogenovaná,  
polyisobutylen, 
směsi maleinátových a akrylátových polymerů,  
styrenový kopolymer a roubované kopolymery styrenu, a-methylstyrenu a methylstyrenu 
(vinyltoluenu).  
 
10. Konzervační prostředky pro rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii), lepidla na cigaretový 
spoj, které se nepoužívají do doutníků, cigarillos a cigaret  
 
ethylester (E 214) a propylester (E 216) kyseliny 4-hydroxybenzoové a jejich sodné soli do 5 
gramů na kologram bezvodého produktu, přepočteného na kyselinu benzoovou,   
kyselina benzoová (E 210) a její sodná (E 211), draselná (E 202) a vápenatá (E 213) sůl do 
5 gramů na kologram sušiny výrobku,   
kyselina sorbová (E 200) a její sodná (E 201), draselná (E 202) a vápenatá (E 203) sůl do 2 
gramů na kologram sušiny výrobku,  
thiobendazol (E 233) pro rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii) do 0,6 gramů na kologram 
sušiny výrobku.  
  
Použije-li se směs konzervačních látek, je nutno volit koncentrace konzervačních látek 
K1,...,Kn tak, aby hodnota HM nepřekročila 100:  
 
      K1                  Kn 
HM = ----- 100 + ----- + -----100, 
      HM1                 HMn 
 
kde: 
K1    je koncentrace použité konzervační  látky 1 v sušině výrobku 
      (hmot.%) 
HM1   je maximální přípustné množství konzervační látky 1 v sušině 
      výrobku (hmot.%) 
Kn    je  koncentrace  n-té  použité  konzervační  látky  v sušině 
      výrobku (hmot.%) 
HMn   je  maximální přípustné  množství n-té  konzervační látky  v 
      sušině výrobku (hmot.%). 
 
formaldehyd (E 240),  
hexamethylentetramin (E 239),   
4-hydroxybenzoát sodný,   
kyselina 4-hydroxybenzoová,  
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metyl-4-hydroxybenzoát (E 218),  
methyl-4-hydroxybenzoát sodný (E 219).  
 
11. Barviva  
 
a) pro cigaretový papír, rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii), obalové materiály a pojiva 
doutníků a cigarillos z rekonstituovaného tabáku   
 
amarant (E 123) (C.I.16185),9)  
azorubin (E 122) (C.I.14720),9)  
karamel (kulér) (E 150),  
brilantní čerň BN (E 151) (C.I.28440),9)  
brilantní modř FCF (E 133) (C.I.42090),9)  
carbo medicinalis vegetalis (E 153) (rostlinné aktivní uhlí),  
červánková žluť FCF (E 110) (C.I.15985),9)  
erythrosin (E 127) (C.I.45430),9)  
huminové kyseliny a jejich soli s alkalickými kovy,   
chinolinová žluť (E 104) (C.I.47005),9)  
chlorofyly (E 140) (C.I.75810),9)  
košenila (E 120) (C.I.75470),9)  
košenilová červeň (E 124) (C.I.16255),  
kurkumin (E 100) (C.I.75300),9)  
oranž GGN (E 111) (C.I.15980),9)  
patentní modř V (E 131) (C.I.42051),9)  
pigmentová červeň 184 (C.I.12487),9)  
pigmentová žluť 13 (C.I.21100),9)   
Ponceau 4R (C.I.16255),9)  
riboflavin (E 101),  
tartrazin (E 102) (C.I.19140),9)  
vodný extrakt dřeva stromu Haemytoxylon campechianum,  
vodný extrakt řešetláku počistivého (Rhamnus catharicus),  
vodný extrakt žlutého dřeva mořeny barvířské (Morus tinctoria),  
xanthofyly (E 161),  
sloučeniny výše uvedených barviv s hliníkem, vápníkem a hořčíkem (laky),  
alizarinový hlinikový lak (C.I.58055),9)  
antrachinonová modř (C.I.69800),9)  
barviva povolená k použití pro výrobu potravin podle zvláštního  
právního předpisu,8)  
čerň 7984 (C.I.27755),9)  
chlorofyl, komplexy s mědí (E 141) (C.I.75815),9)  
chrysoin S (E 103) (C.I.14270),9)  
kakao a kakaové výrobky,  
karamel amonný (E 150c),  
karamel sulfitový (E 150b),  
karamel amoniumsulfitový (E 150d),  
kávové extrakty,  
lasturová zlatá (zlatá bronz),  
orseille (karmín),  
paražluť AB (E 105) (C.I.13015),9)  
Ponceau 6R (C.I.16290),9)  
prášek z kokosových skořápek,  
síran barnatý (pigmentová běloba 21) (C.I.77120),  
šarlatová červeň (E 125) (C.I.14810),9)  
uhličitan vápenatý (E 170) (C.I.77220),9)  
ultramarinová modř (C.I.77007).9)  
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b) pro obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a náustků pro cigarety a doutníky   
látky uvedené v části 10a),  
prášek z kokosových skořápek,  
oxid titaničitý (E 171), také ve směsi se slídou, jejíž obsah nesmí překročit 75%,  
oxidy a hydroxidy železa (žluť, červeň, hněď, čerň) (E 172) (C.I. 77489, 77491, 77492,, 
77499),9)  
síran vápenatý (E 516),  
hliník v pigmentu (E 173) (C.I.77000),9)  
uhličitan vápenatý (E 170) (C.I.77220),9)  
zlatá bronz (slitina mědi a zinku s maximálním obsahem zinku 15%),  
zlato v pigmentu (E 175) (C.I.77480).9)  
 
c) pro lepidla, plnicí a ztužovací činidla doutníků, cigarillos,  
dýmkového a lulkového tabáku  
karamel (kulér) (E 150),  
karamel amonný (E 150c),  
karamel sulfitový (E 150b),  
karamel amoniumsulfitový (E 150d).  
 
d) pro žvýkací tabák  
síran železitý,  
tanin (E 181).  
 
e) pro šňupavý tabák  
carbo medicinalis vegetalis (E 153) (rostlinné aktivní uhlí),   
indigotin I (E 132) (C.I.73015),9)  
oxid železitý, červeň (E 172) (C.I.77491),9)  
síran železitý,  
tanin (E 181).  
 
12. Změkčovadla pro tiskové barvy a laky na cigaretový papír, cigaretové filtry, obalový nebo 
náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretové náustky  
 
acetáty glycerolu (diacetin, triacetin),  
dibutyl-ftalát (E 1518),  
diisobutyl-ftalát, 
epoxidovaný sojový olej,  
dioktyl-adipát (DOA),  
triethyl-citrát (TEC) (E 1505),  
acetát-isobutyrát sacharosy (SAIB) (E 444),  
tributyl-O-acetylcitrát (ATBC).  
 
13. Pojiva pro tiskařské barvy a laky na obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů 
a cigaretové náustky   
 
látky uvedené v bodě 3a),  
acetát-propionát celulosy,  
isobyturát sacharosy,  
kopolymery ethenu a vinyl-acetátu,  
poly(vinyl-butyrát). 
 
14. Složky pro přímý tisk na cigaretový papír, na obalový nebo náustkový papír cigaretových 
filtrů a filtrové náustky  
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alkydové pryskyřice (polyestery vícesytných alkoholů a kyseliny ftalové), také modifikované 
mastnými kyselinami (C6 a vyšší),  
alurová červeň AC (E 129) (C.I.16035),9)  
antrachinonová modř (E 130) (C.I.69800),  
karamel (kulér) (E 150),  
barviva uvedená v částech 10a, 10b,  
brilantní modř FCF (E 133) (C.I.42090),9)  
čerň 7984 (E 152) (C.I.27755),9)  
červeň 2G (E 128) (C.I.15860),9)  
deodorizovaný minerální olej v množství do 25 obj. % v tiskové barvě,  
hněď FK (E 154),  
hněď HT (E 155) (C.I.20285),9)  
hydrogenované estery kalafuny s trojsytným - nebo vícesytnými alkoholy C3 - C6,  
chrysoin S (E 103) (C.I.14270),9)  
kanaxanthin (E 161g) (C.I.40850)9)  
karoteny (E 160a) (C.I.75130, C.I.40800),9)  
annatto, bixin, norbixin (E 160b) (C.I.75120),9)  
paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin (E 160c),  
lykopen (E 160d) (C.I.75125),9)  
Beta-apo-8-karotenal (E 160e) (C.I.40820),9)  
ethylester kyseliny beta-apo-8-karotenové (E 160f) (C.I.40825),9)  
oxidy a soli kobaltu, manganu, železa, vápníku, zirkonu a ceru a naftenových kyselin, 
nasycených monokarboxylových kyselin C9 - C11 typu R1R2R3CCOOH a 2-ethylhexanové 
kyseliny,  
kondenzační produkty a etherifikované kondenzační produkty jednosytných nebo 
vícesytných nebo alkylfenolů a formaldehydem, kyselina akrylová nebo kalafuna 
modifikované kyselinou maleinovou a jejími estery s trojsytnými nebo vícesytnými alkoholy 
C3 - C6,  
kyselina orthokřemičitá (E 551),  
složky uvedené v částech 11) a 12),  
lutein (E 161b),  
mastné kyseliny vyšší než C6 modifikované fenolformaldehydovou pryskyřicí,  
modifikovaná fenolformaldehydová kalafuna,  
modifikovaná xylenformaldehydová kalafuna,  
orseille (E 121),   
oxid hlinitý,  
paražluť AB (E 105) (C.I.13015),9)  
parafin (E 905),   
pigmentová brilantní acilanová modř FFR (C.I.42735),9)  
pigmentová červeň 1 (rozpustná červeň 1, ceresová červeň G1) (C.I.12150),9)  
pigmentová ftalocyaninová zeleň (C.I.74260),9)  
pigmentová kyselá violeť R (C.I.45190),9)  
pigmentová kyselá zeleň 1 (C.I.10020),9)  
pigmentová kyselá zeleň 22 (C.I.42170),9)  
pigmentová modř 15 (C.I.74160),9)  
pigmentová modř 16 (C.I.74100),9)  
pigmentová modř Victoria B (+C.I.44045),9)  
pigmentová modř Victoria R (C.I.44040),9)  
pigmentová sudanová modř 2,  
pigmentová violeť 3 (C.I.42535),9)  
pigmentová žluť 29 (rozpustná žluť 29) (C.I.21230),9)  
pigmentový rubín BK (E 180) (C.I.15850),9)  
Ponceau 6R (E 126) (C.I.16290),9)  
betalainová červeň, betanin (E 162), včetně z extraktů z červené řepy,  
slída, 
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pigmenty, též oxid titaničitý, se slídou,  
stříbro v pigmentu (E 174),  
šarlatová červeň GN (E 125),  
uhličitan hořečnatý (E 504),  
vysychavé nenasycené oleje, zvláště olej ze lněného semene, dřevný olej, včetně 
zahuštěných olejů vyrobených pouze zahříváním, xylenformaldehydové živice a jejich 
kondenzační produkty s fenolem nebo alkylfenoly,  
zeleň S (E 142) (C.I.44090).9)  
 
15. Ostatní přísady 
  
a) pro žvýkací tabák  
hydrogenvinan draselný (vinný kámen) (E 336),  
chlorid amonný (E 150),  
chlorid vápenatý (E 509),  
sacharin (E 954),  
síran draselno-hlinitý.  
 
b) pro šňupavý tabák  
butan-1,3-diol, 
droždí, 
hydrogenvinan draselný (vinný kámen) (E 336),  
hydroxid amonný (E 527),  
hydroxid vápenatý (E 526),  
chlorid amonný (E 510),  
chlorid vápenatý (E 509),  
jedlé tuky a oleje,  
karbamát amonný (sůl z jeleního rohu),  
tonkové semeno (boby) zbavené kumarinu (šňupavý tabák může obsahovat nejvýše 0,003% 
kumarinu),  
uhličitan draselný (E 501),  
uhličitan sodný (E 500),  
uhličitan vápenatý (E 170).  
 
c) pro bílý šňupavý prášek  
chlorid amonný (E 510),  
chlorid vápenatý (E 509),  
karbamát amonný (sůl z jeleního rohu),  
uhličitan sodný (E 500),  
uhličitan vápenatý (E 170).  
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. …/2016 Sb.  
 
 

SEZNAM SLOŽEK, KTERÉ JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT PŘI VÝROBĚ TABÁKOVÝCH 
VÝROBKŮ  

 
 
1. Aromatizační složky  
  
březový dehtový olej (oleum betulae empyreumaticum),   
jalovcový dehtový olej (oleum juniperi empyreumaticum),   
kafr, 
kafrový olej,  
kumarin, 
kyselina agarová (acidum agarcinium),  
olej hořkomandlový s volnými nebo vázanými kyanidy,  
safrol, 
sassafrasový olej (oleum sassafras),  
thujon. 
 
2. Aromatizační složky vyrobené z  
 
kafrového dřeva (lignum camphorae),  
komonice lékařské (Melilotus officinalis),  
kůry mýdlokoru (cortex quillaiae),  
mařinky vonné (Asperula odorata),  
natě máty poleje obecné (herba pulegii),  
natě routy vonné (herba rutae),  
natě vratiče (herba tanaceti),  
oddenku osladiče (rhizoma polypodii, rhizoma filicis dulcis),  
palistů potměchuti popínavé (Stripites dulcamarae),  
sassafrasové kůry (cortex sassafras),  
sassafrasového dřeva (lignum sassafras),  
sassafrasových listů (folia sassafras),  
šuškardy vonné (Liatris odoratissima),  
tonkového semena (semen toncae).  
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. …/2016 Sb.  
 

 
SEZNAM TEXTOVÝCH VAROVÁNÍ 

 
 

1. Kouření je příčinou rakoviny plic v 9 z 10 případů 

2. Kouření způsobuje rakovinu úst a krku 

3. Kouření poškozuje Vaše plíce 

4. Kouření způsobuje infarkt 

5. Kouření způsobuje mrtvici a zdravotní postižení 

6. Kouření ucpává Vaše tepny 

7. Kouření zvyšuje riziko oslepnutí 

8. Kouření poškozuje Vaše zuby a dásně 

9. Kouření může zabít Vaše nenarozené dítě 

10. Svým kouřem škodíte Vašim dětem, rodině a přátelům 

11. U dětí kuřáků je vyšší pravděpodobnost, že začnou kouřit 

12. Přestaňte nyní – zůstaňte naživu pro své blízké 

13. Kouření snižuje plodnost 

14. Kouření zvyšuje riziko impotence 
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. …/2016 Sb.  
 

 
KNIHOVNA OBRAZOVÝCH ZDRAVOTNÍCH VAROVÁNÍ 

 
 

(viz 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) 
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