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Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 
 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný 
právní předpis) 

 
Návrh 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 

  

Odpovídající předpis EU 
 

 
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 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., 
písm., apod.) 

 

Obsah 
 

Celex č. 
 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 
 

§ 1 odst. 1 (1) Tento zákon zapracovává příslušné 

předpisy Evropské unie18) a upravuje v 

návaznosti na přímo použitelné předpisy 

Evropské unie19) povinnosti provozovatele 

potravinářského podniku, a podnikatele, 

který vyrábí nebo uvádí do oběhu 

tabákové výrobky, , výrobce, dovozce, 

maloobchodního prodejce a 

distributora tabákových výrobků a 

výrobků souvisejících s tabákovými 

výrobky a upravuje státní dozor nad 

dodržováním povinností vyplývajících z 

tohoto zákona a z přímo použitelných 

předpisů Evropské unie. 

 

32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 1 HLAVA I 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ  

Článek 1 

Předmět 

Cílem této směrnice je sblížit právní a 
správní předpisy členských států týkající se: 

a) složek a emisí tabákových výrobků a 
příslušných povinností oznamovaní, včetně 
maximálních úrovní emisí dehtu, nikotinu a 
oxidu uhelnatého v cigaretách; 

b) některých aspektů označování a 
balení tabákových výrobků včetně 
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18) Směrnice Komise 96/3/ES ze dne 26. 
ledna 1996, kterou se stanoví odchylka od 
některých ustanovení směrnice 93/43/EHS o 
hygieně potravin, pokud jde o námořní 
přepravu tekutých olejů a tuků bez obalu. 
Směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. 
března 1999 o dietních potravinách pro 
zvláštní léčebné účely. 
Směrnice Rady 2001/112/ES ze dne 20. 
prosince 2001 o ovocných šťávách a 
některých podobných produktech určených k 
lidské spotřebě. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování 
právních předpisů členských států ohledně 
potravin a přísad do potravin ošetřených 
ionizací. 
Směrnice Komise 2003/40/ES ze dne 16. 
května 2003, kterou se stanoví seznam složek 
přírodních minerálních vod, jejich 
koncentrační limity a požadavky na 
označování a požadavky na použití vzduchu 
obohaceného ozonem při úpravě přírodních 
minerálních vod a pramenitých vod. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o 
sbližování právních předpisů členských států 
týkajících se doplňků stravy. 
Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. 
prosince 2006 o počáteční a pokračovací 
kojenecké výživě a o změně směrnice 
1999/21/ES. 
Směrnice Rady 2006/107/ES ze dne 20. 
listopadu 2006, kterou se z důvodu 
přistoupení Bulharska a Rumunska upravují 
směrnice 89/108/EHS týkající se hluboce 
zmrazených potravin určených k lidské 
spotřebě a směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/13/ES týkající se označování 
potravin, jejich obchodní úpravy a související 

zdravotních varování, která musí být 
uvedena na jednotkových baleních 
tabákových výrobků a jakémkoliv vnějším 
balení, jakož i opatření týkajících se 
sledovatelnosti a bezpečnostních prvků, 
které se použijí na tabákové výrobky v 
zájmu zajištění jejich souladu s touto 
směrnicí; 

c) zákazu uvádět na trh tabákové 
výrobky pro orální užití; 

d) přeshraničního prodeje tabákových 
výrobků na dálku; 

e) povinnost oznámit nové tabákové 
výrobky; 

f) uvádění na trh a označování 
některých výrobků souvisejících s 
tabákovými výrobky, zejména elektronických 
cigaret a náhradních náplní a bylinných 
výrobků ke kouření, 

aby bylo usnadněno hladké fungování 
vnitřního trhu s tabákovými a souvisejícími 
výrobky, přičemž základem je zabezpečení 
vysoké úrovně ochrany lidského zdraví 
zejména v případě mladých lidí, a aby byly 
splněny povinnosti Unie podle Rámcové 
úmluvy Světové zdravotnické organizace o 
kontrole tabáku (dále jen „rámcová 
úmluva“). 
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reklamy. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/39/ES ze dne 6. května 2009 o 
potravinách určených pro zvláštní výživu. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/54/ES ze dne 18. června 2009 o 
využívání a prodeji přírodních minerálních 
vod. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o 
údajích nebo značkách určujících šarži, ke 
které potravina patří. 
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. (…) 
 

§ 2 odst. 1 
písm. h) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

h) uváděním na trh tabákových výrobků 
nebo výrobků souvisejících s tabákovými 
výrobky nabízení k prodeji nebo 
poskytnutí výrobků, bez ohledu na jejich 
místo výroby, spotřebitelům, kteří se 
nacházejí ve členském státě Evropské 
unie nebo ve smluvním státě Dohody o 
Evropském hospodářském prostoru (dále 
jen „členský stát Evropské unie“), za 
úplatu či zdarma, a to i prostřednictvím 
prodeje na dálku; v případě 
přeshraničního prodeje na dálku se 
výrobek považuje za uvedený na trh ve 
členském státě Evropské unie, ve kterém 
se nachází spotřebitel, 

 
 
32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Čl. 2, bod 
40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
40) „uváděním na trh“ poskytnutí výrobků, 
bez ohledu na jejich místo výroby, 
spotřebitelům, kteří se nacházejí v Unii, za 
úplatu či zdarma, a to i prostřednictvím 
prodeje na dálku; v případě přeshraničního 
prodeje na dálku se výrobek považuje za 
uvedený na trh ve členském státě, ve 
kterém se nachází spotřebitel; 
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§ 2 odst. 1 
písm. l) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l) tabákovým výrobkem výrobek, který 
může být užíván a obsahuje neupravený 
nebo zcela či z části geneticky upravený 
tabák, 
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32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 2 bod 4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Čl. 2, bod 7) 
 
 
 

Čl. 2, bod 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Čl. 2, bod 9) 

4) „tabákovými výrobky“ výrobky, které 
mohou být užívány a obsahují, byť 
částečně, tabák, ať už geneticky upravený, 
nebo neupravený; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12) „doutníčkem“ malý doutník, který je blíže 
definován v čl. 8 odst. 1 směrnice Rady 
2007/74/ES; 
 
13) „tabákem do vodní dýmky“ tabákový 
výrobek, který lze užívat za použití vodní 
dýmky. Pro účely této směrnice se tabák do 
vodní dýmky považuje za tabákový výrobek 
určený ke kouření. Pokud lze výrobek použít 
prostřednictvím vodních dýmek i jako tabák 
k ručnímu balení cigaret, je považován za 
tabák k ručnímu balení cigaret; 

14) „novým tabákovým výrobkem“ tabákový 
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§ 2 odst. 1 
písm. p) až z) 

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
 

p) prodejním úsekem část prodejní 
plochy samoobslužné prodejny 
vymezená prodejním pultem, je-li pult 
bez přepážek, nebo částí prodejního 
pultu oddělenou přepážkami, a 
související prostory samoobslužné 
prodejny používané k úpravě 
a skladování potravin uváděných na 
trh v prodejním pultu, je-li pult bez 
přepážek, nebo části prodejního pultu 
oddělené přepážkami, 
 

q) tabákem listy a jiné přírodní, 
zpracované nebo nezpracované části 
rostlin tabáku, včetně 
expandovaného a rekonstituovaného 
tabáku, 

 
r) dýmkovým tabákem tabák výhradně  

určený pro užití v dýmce, který se 
může užívat prostřednictvím 
postupného spalování, výrobcem 
nebo dovozcem výhradně určený pro 
užití v dýmce, 

s) tabákem určeným k ručnímu balení 
cigaret tabák, který spotřebitel nebo 
maloobchodní prodejce mohou použít 
k vlastnímu balení cigaret, 

t) bezdýmným tabákovým výrobkem 
tabákový výrobek, jehož užití 
nezahrnuje postupné spalování, 
včetně žvýkacího tabáku, šňupacího 
tabáku a tabáku určeného k orálnímu 
užití, 

 

u)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014L0040 
 
 
 
 
 

32014L0040 
 
 
 
 
 
 

 
 
32014L0040 
 
 
 
 

32014L0040 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 2 bod 1) 
 
 
 
 
Čl. 2 bod 2) 
 
 
 
 
 
 
Čl. 2 bod 3) 
 
 
 
Čl. 2 bod 5) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) tabákem“ listy a jiné přírodní, 

zpracované nebo nezpracované části 
rostlin tabáku, včetně expandovaného a 
rekonstituovaného tabáku; 

 
2) „dýmkovým  tabákem“ tabák, který 
se může užívat prostřednictvím postupného 
spalování, výhradně určený pro užití v 
dýmce; 
 
 
 
3) tabákem k ručnímu balení cigaret“ tabák, 
který spotřebitel nebo maloobchodní 
prodejce mohou použít k vlastnímu balení 
cigaret; 
 
5) „bezdýmným tabákovým výrobkem“ 
tabákový výrobek, jehož užití nezahrnuje 
postupné spalování, včetně žvýkacího 
tabáku, šňupavého tabáku a tabáku pro 
orální užití; 
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u) žvýkacím tabákem bezdýmný  

tabákový výrobek určený výhradně ke 

žvýkání, 

v) šňupacím tabákem bezdýmný 

tabákový výrobek, který může být 

užíván nosem, 

w) tabákem určeným k orálnímu užití 

všechny tabákové výrobky vyrobené 

zcela nebo částečně k užívání ústy 

kromě těch, které jsou určeny k 

inhalaci nebo žvýkání, vyrobené 

zcela nebo částečně z tabáku určené 

k užívání ústy kromě těch, které jsou 

určeny k inhalaci nebo žvýkání, v 

prášku nebo ve formě jemnozrnných 

granulí nebo v jakékoli kombinaci 

těchto forem, nabízené zejména v 

sáčkových porcích nebo v porézních 

sáčcích, 

x) tabákovým výrobkem určeným ke 

kouření tabákový výrobek jiný než 

bezdýmný tabákový výrobek, 

y) cigaretou tabákový provazec, který 

se může užívat prostřednictvím 

spalovacího procesu, a to 

1. tabákový provazec, který se 
kouří v nezměněném stavu, s 

 
32014L0040 
 
 
 
32014L0040 

 
 
 

32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
32014L0040 

 
 

 
32014L0040 
 
 
 
 
 
 

 
Čl. 2 bod 6) 
 
 
 
Čl. 2 bod 7) 

 
 
 

Čl. 2 bod 8)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Čl. 2 bod 9) 

 
 
 

Čl. 2 bod 10) 
 
 
 
 
 
 

 
6) žvýkacím tabákem“ bezdýmný tabákový 
výrobek určený výhradně ke žvýkání; 
 
 
7) „šňupavým tabákem“ bezdýmný 
tabákový výrobek, který může být užíván 
nosem; 
 
8) „tabákem pro orální užití“ všechny 
tabákové výrobky určené k užívání ústy 
kromě těch, které jsou určeny k inhalaci 
nebo žvýkání, vyrobené zcela nebo 
částečně z tabáku, v prášku nebo ve formě 
jemnozrnných granulí nebo v jakékoli 
kombinaci těchto forem, zejména nabízený v 
sáčkových porcích nebo v porézních 
sáčcích; 
 
 
 
 
 
 
 
9) „tabákovým výrobkem ke kouření“ 
tabákový výrobek jiný než bezdýmný 
tabákový výrobek; 
 
10) „cigaretou“ tabákový smotek, který 
se může užívat prostřednictvím spalovacího 
procesu a jehož podrobnou definici uvádí čl. 
3 odst. 1 směrnice Rady 2011/64/EU (14); 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA5ENDLVX)



 

7 

 

výjimkou doutníku a doutníčku, 
 

2. tabákový provazec, který se 
jednoduchou neprůmyslovou 
manipulací vloží do dutinek z 
cigaretového papíru, nebo  
3. tabákový provazec, který se 
jednoduchou neprůmyslovou 
manipulací zabalí do cigaretového 
papíru, 
 

z) doutníkem tabákový smotek, který se 

může užívat prostřednictvím 

spalovacího procesu, lze jej kouřit v 

nezměněném stavu, a s ohledem na 

jeho vlastnosti a očekávání běžného 

spotřebitele je v nezměněném stavu 

určen výhradně ke kouření a 

obsahuje 

1. krycí list ze surového tabáku, 
nebo  
2. trhanou tabákovou náplň s 
krycím listem v obvyklé barvě 
doutníku z rekonstituovaného 
tabáku, jenž kryje celý výrobek, 
popřípadě i filtr, avšak nikoli 
náustek v případě doutníků s 
náustkem, přičemž jeho 
jednotková hmotnost bez filtru 
nebo náustku činí nejméně 2,3 g a 
nejvýše 10 g a je-li obvod nejméně 
jedné třetiny délky alespoň 34 
mm, 

za doutník se považuje rovněž výrobek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 2 bod 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) „doutníkem“ tabákový smotek, který 
se může užívat prostřednictvím spalovacího 
procesu a jehož podrobnou definici uvádí čl. 
4 odst. 1 směrnice 2011/64/EU; 
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skládající se částečně z jiných látek než 
z tabáku, který jinak splňuje podmínky 
uvedené v tomto písmeni. 
 

 

§ 2 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Pro účely tohoto zákona se dále 
rozumí 

 
a) doutníčkem doutník o hmotnosti 

nejvíce 3 g, 
 
 

b) tabákem určeným do vodní dýmky 
tabákový výrobek, který lze užívat 
za použití vodní dýmky; tabák 
určený do vodní dýmky se 
považuje za tabákový výrobek 
určený ke kouření; pokud lze 
výrobek použít prostřednictvím 
vodních dýmek i jako tabák určený 
k ručnímu balení cigaret, je 
považován za tabák určený k 
ručnímu balení cigaret, 

c) novým tabákovým výrobkem 
tabákový výrobek, který 

1. není cigaretou, tabákem určeným 
k ručnímu balení cigaret, dýmkovým 
tabákem, tabákem určeným do vodních 
dýmek, doutníkem, doutníčkem, žvýkacím 
tabákem, šňupacím tabákem nebo 
tabákem určeným k orálnímu užití, a 
2. byl uveden na trh po 19. květnu 
2014, 
 

d) bylinným výrobkem určeným ke 
kouření výrobek, jehož základem 
jsou rostliny, byliny nebo ovoce, 

 
 

 
32014L0040 
 
 
 
32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014L0040 
 
 

 
 
 

Čl. 2 bod 12) 
 
 
 

Čl. 2 bod 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 2 bod 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 2 bod 15) 
 
 

 
 
 
12) „doutníčkem“ malý doutník, který je 
blíže definován v čl. 8 odst. 1 směrnice 
Rady 2007/74/ES (15); 
 
13) „tabákem do vodní dýmky“ tabákový 
výrobek, který lze užívat za použití vodní 
dýmky. Pro účely této směrnice se tabák do 
vodní dýmky považuje za tabákový výrobek 
určený ke kouření. Pokud lze výrobek použít 
prostřednictvím vodních dýmek i jako tabák 
k ručnímu balení cigaret, je považován za 
tabák k ručnímu balení cigaret; 
 
14) „novým tabákovým výrobkem“ 
tabákový výrobek, který: 
a) nespadá do žádné ze stanovených 
kategorií výrobků: cigarety, tabák k ručnímu 
balení cigaret, dýmkový tabák, tabák do 
vodních dýmek, doutníky, doutníčky, žvýkací 
tabák, šňupavý tabák nebo tabák pro orální 
užití, a 
b) je uvedený na trh po 19. květnu 
2014; 
 
 
 
15) „bylinným výrobkem určeným ke 
kouření“ výrobek, jehož základem jsou 
rostliny, byliny nebo ovoce a který 
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neobsahuje žádný tabák a může 
se užívat orálně nebo nosem, 

e) elektronickou cigaretou výrobek, 
který lze použít pro užívání výparů 
obsahujících nikotin nebo jiných 
výparů prostřednictvím náustku 
nebo jakákoli součást tohoto 
výrobku včetně zásobníku, 
nádržky i zařízení bez nádržky 
nebo zásobníku; elektronická 
cigareta může být jednorázová 
nebo opětovně naplnitelná pomocí 
náhradní náplně nebo nádržky 
nebo opakovaně použitelná 
pomocí jednorázových zásobníků, 
 

f) náhradní náplní elektronické 
cigarety nádobka s tekutinou, 
která může obsahovat nikotin a 
kterou se může opětovně naplnit 
elektronická cigareta, 
 

g) složkou tabákového výrobku nebo 
výrobku souvisejícího s 
tabákovými výrobky tabák, 
přísady, papír, filtr, inkoust, 
kapsle, lepidlo a jakákoliv látka či 
prvek přítomné v konečném 
tabákovém výrobku nebo výrobku 
souvisejícím s tabákovými 
výrobky, 
 

h) přísadou tabákového výrobku 
látka s výjimkou tabáku, která je 
přidána do tabákového výrobku, 
jednotkového balení nebo 

 
 
32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014L0040 
 
 
 
 
 
32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
32014L0040 
 
 
 
 
 

 
 

Čl. 2 bod 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 2 bod 17) 
 
 
 
 
 

Čl. 2 bod 18) 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 2 bod 23) 
 
 
 
 
 

neobsahuje žádný tabák a který se může 
užívat prostřednictvím spalovacího procesu; 
16) „elektronickou cigaretou“ výrobek, 
který lze použít pro užívání výparů 
obsahujících nikotin prostřednictvím 
náústku, nebo jakákoliv součást tohoto 
výrobku, včetně zásobníku, nádržky i 
zařízení bez nádržky nebo zásobníku. 
Elektronické cigarety mohou být 
jednorázové, nebo opětovně naplnitelné 
pomocí náhradní náplně nebo nádržky, 
nebo opakovaně použitelné pomocí 
jednorázových zásobníků; 
 
 
 
17) „náhradní náplní“ nádobka s 
tekutinou obsahující nikotin, kterou se může 
opětovně naplnit elektronická cigareta; 
 
 
 
18) „složkou“ tabák, přísady a jakákoliv 
látka či prvek přítomné v konečném 
tabákovém nebo souvisejícím výrobku 
včetně papíru, filtru, inkoustů, kapslí a 
lepidel; 
 
 
 
23) „přísadou“ látka, s výjimkou tabáku, 
která je přidaná do tabákového výrobku, 
jednotkového balení nebo jakéhokoli 
vnějšího obalu; 
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jakéhokoli vnějšího obalu, 
 

i) charakteristickou příchutí 
tabákového výrobku jasně 
rozpoznatelná vůně nebo chuť jiná 
než tabáková chuť, kterou výrobku 
dodává přísada nebo kombinace 
přísad, zejména ovoce, koření, 
byliny, alkohol nebo cukrovinky, 
mentol nebo vanilka, a jež je 
rozeznatelná před nebo při užití 
tabákového výrobku, 
 

j) vnějším balením tabákového 
výrobku nebo výrobku 
souvisejícího s tabákovými 
výrobky jakýkoli obal, ve kterém 
jsou tabákové výrobky nebo 
výrobky související s tabákovými 
výrobky uváděny na trh a který 
obsahuje jednotkové balení nebo 
soubor jednotkových balení; 
transparentní obaly se nepovažují 
za vnější balení, 
 

k) přeshraničním prodejem 
tabákového výrobku, elektronické 
cigarety nebo náhradní náplně do 
ní na dálku prodej tabákového 
výrobku, elektronické cigarety 
nebo náhradní náplně do ní 
spotřebiteli, při němž se 
spotřebitel v okamžiku objednání 
výrobku z maloobchodního 
prodeje nachází v určitém 
členském státě Evropské unie a 

32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 2 bod 25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 2 bod 29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 2 bod 34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25) „charakteristickou příchutí“ jasně 
rozpoznatelná vůně nebo chuť jiná než 
tabáková chuť, kterou výrobku dodává 
přísada nebo kombinace přísad, kromě 
jiného včetně ovoce, koření, bylinek, 
alkoholu nebo cukrovinek, mentolu nebo 
vanilky, jež je rozeznatelná před nebo při 
užití tabákového výrobku; 
 
 
 
29) „vnějším balením“ jakýkoliv obal, ve 
kterém jsou tabákové výrobky nebo 
související výrobky uváděny na trh a který 
obsahuje jednotkové balení nebo soubor 
jednotkových balení; transparentní obaly se 
nepovažují za vnější balení; 
 
 
 
 
 
 
34) „přeshraničním prodejem na dálku“ 
prodej spotřebitelům na dálku, při němž se 
spotřebitel v okamžiku objednání výrobku z 
maloobchodního prodeje nachází v určitém 
členském státě a sídlo maloobchodního 
prodejce je v jiném členském státě nebo ve 
třetí zemi; má se za to, že sídlo 
maloobchodního prodejce se nachází ve 
členském státě: 
a) v případě fyzické osoby: nachází-li 
se místo její obchodní činnosti v tomto 
členském státě; 
b) v jiných případech: má-li 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA5ENDLVX)



 

11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maloobchodní prodejce je usazen 
v jiném členském státě Evropské 
unie nebo ve třetí zemi, 
 

 
 
 

 
l) výrobcem tabákového výrobku 

nebo výrobku souvisejícího s 
tabákovými výrobky jakákoliv 
fyzická či právnická osoba, která 
vyrábí tabákový výrobek nebo 
výrobek související s tabákovými 
výrobky nebo si jej nechá 
navrhovat či vyrábět a poskytuje 
tento výrobek na trh pod svým 
jménem či obchodní značkou, 
 

m) dovozcem tabákového výrobku 
nebo výrobku souvisejícího s 
tabákovými výrobky vlastník 
takovýchto výrobků nebo osoba, 
která má právo nakládat s 
takovými výrobky, které byly 
dopraveny na území členského 
státu Evropské unie, 
 

n) maloobchodním prodejcem 
tabákového výrobku jakýkoli 
prodejce, včetně fyzické osoby, 
který uvádí tabákové výrobky na 
trh, 
 

o) výrobky souvisejícími s 
tabákovými výrobky elektronické 

 
 
 
 
 
32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Čl. 2 bod 37) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 2 bod 39) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 2 bod 41) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maloobchodní prodejce své sídlo, ústřední 
správu nebo místo podnikání, včetně 
pobočky, zastoupení či jiné provozovny v 
tomto členském státě; 
 
37) „výrobcem“ jakákoliv fyzická či 
právnická osoba, která vyrábí výrobek nebo 
si jej nechá navrhovat či vyrábět a uvádí 
tento výrobek na trh pod svým jménem či 
obchodní značkou; 
 
 
 
 
 
 
39) „dovozcem tabákových nebo 
souvisejících výrobků“ vlastník tabákových 
nebo souvisejících výrobků nebo osoba, 
která má právo nakládat s tabákovými nebo 
souvisejícími výrobky, které byly dopraveny 
na území Unie; 
 
 
 
41) „maloobchodním prodejcem“ 
jakýkoliv prodejce, který uvádí tabákové 
výrobky na trh, včetně fyzické osoby. 
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§ 3 odst. 1 
písm. s)  

 
 
 
 
 
 
 
 

cigarety, náhradní náplně a 
bylinné výrobky ke kouření, 
 

p) distributorem tabákového výrobku 
nebo výrobku souvisejícího s 
tabákovými výrobky jakákoliv 
fyzická či právnická osoba, která 
nakládá s tabákovými výrobky 
nebo výrobky souvisejícími s 
tabákovými výrobky a není 
výrobcem, dovozcem ani 
maloobchodním prodejcem 
tabákových výrobků nebo výrobků 
souvisejících s tabákovými 
výrobky, 
 

q) rekonstituovaným tabákem 
tabáková fólie vyrobená spojením 
jemně rozdrobeného tabáku, 
tabákového odpadu a tabákového 
prachu, 
 

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

s) aromatem přísada dodávající vůni 
nebo chuť. 

 
 

s) uvádět na trh potraviny nového 
typu jiné než rovnocenné pouze 
na základě souhlasu vydaného 
podle čl. 4 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 
nebo na základě prokázání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014L0040 
 
 
 
32014L0040 
 
 
 
31997R0258 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 2 bod 30) 
 
 
 
Čl. 2 bod 24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30) „jednotkovým balením“ nejmenší 
jednotlivé balení tabákového nebo 
souvisejícího výrobku, který je uveden na 
trh; 
24) „aromatem“ přísada dodávající vůni 
nebo chuť; 
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§ 3d odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podstatné rovnocennosti podle čl. 
5 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 258/97, 

 
 
 
(4) Provozovatel potravinářského 
podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh 
potravinu, jejíž výživové údaje jsou 
uvedeny jiným způsobem než způsoby 
stanovenými v čl. 30 až 34 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1169/2011, je povinen před prvním 
uvedením takové potraviny na trh oznámit 
ministerstvu v listinné podobě nebo v 
elektronické podobě dálkovým přenosem 
dat jiný způsob vyjadřování a uvádění 
výživových údajů a odůvodnění týkající se 
splnění požadavků stanovených v čl. 35 
odst. 1 písm. a) až g) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1169/2011. 

 
 
32011R1169 

 
 
Čl. 35 odst. 
3 

 
 
Členské státy zajistí vhodné sledování 
dalších způsobů vyjadřování nebo uvádění 
výživových údajů, které se používají na trhu 
na jejich území. 
S cílem usnadnit sledování používání 
dalších způsobů vyjadřování nebo uvádění 
 údajů mohou členské státy vyžadovat od 
provozovatelů potravinářských podniků, kteří 
na trh na jejich území uvádějí potraviny takto 
označené, aby příslušnému orgánu oznámili 
používání dalšího způsobu vyjadřování nebo 
uvádění údajů a poskytli mu příslušná 
odůvodnění týkající se splnění požadavků 
stanovených v odst. 1 písm. a) až g). V 
těchto případech lze rovněž vyžadovat 
informace o ukončení používání těchto 
dalších způsobů vyjadřování nebo uvádění 
údajů. 
 

§ 12 odst. 2 (2) Tabákové výrobky uváděné na trh 
nesmějí obsahovat zakázané látky 
stanovené prováděcím právním 
předpisem, které zejména vytvářejí dojem 
zdravotní prospěšnosti tabákového 
výrobku, způsobují zbarvení emisí, 
usnadňují vdechování nebo příjem 
nikotinu nebo zvyšují toxický nebo 
návykový účinek tabákového výrobku. 
 
 
 
 
 

32014L0040 
 

Čl. 7 odst. 6 6.   Členské státy zakáží uvádět na trh 
tabákové výrobky obsahující 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 
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e) přísady, jež mají KMR vlastnosti v 
neshořelé formě. 

§ 12 odst. 3 (3) Zakazuje se uvádět na trh tabák 
určený k orálnímu užití. 
 
 
 
 

32014L0040 
 
 
 
 
 

Čl. 17 
 
 
 
 
 

Tabák pro orální užití 
Aniž je dotčen článek 151 Aktu o přistoupení 
Rakouska, Finska a Švédska, zakáží 
členské státy uvedení tabákových výrobků 
pro orální užití na trh. 

§ 12 odst. 4 (4) Zakazuje se uvádět na trh cigarety s 
charakteristickou příchutí a tabák určený 
k ručnímu balení cigaret s 
charakteristickou příchutí. 

32014L0040 Čl. 7 odst. 1 1.   Členské státy zakáží uvádět na trh 
tabákové výrobky s charakteristickou 
příchutí. 
Členské státy nezakáží užívání přísad, které 
jsou zásadní pro výrobu tabákových 
výrobků, například cukru, který nahrazuje 
cukr, jenž se vypaří sušením, za podmínky, 
že tyto přísady nezpůsobují určitou 
charakteristickou příchuť a významně či v 
měřitelné míře nezvyšují návykovost, toxicitu 
nebo KMR vlastnosti tabákového výrobku. 
Členské státy oznámí Komisi opatření přijatá 
podle tohoto odstavce. 

§ 12 odst. 5 (5) Pro výrobu cigaret a tabáku určeného 
k ručnímu balení cigaret lze použít 
přísady, které jsou pro jejich výrobu 
zásadní, za podmínky, že tyto přísady 
nezpůsobují určitou charakteristickou 
příchuť a významně či v měřitelné míře 
nezvyšují  
 
 
 

32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 7 odst. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.   Členské státy na základě vědeckých 
poznatků zakáží, aby byly na trh uváděny 
tabákové výrobky obsahující 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 
KMR vlastnosti tabákového výrobku. 
Členské státy oznámí Komisi opatření, která 
přijaly podle tohoto odstavce. 
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a) návykovost, kterou se rozumí 
farmakologická schopnost látky způsobit 
závislost, tedy určitý stav, který ovlivňuje 
schopnost jedince ovládat své chování 
obvykle tím, že vyvolává nutnost odměny 
nebo úlevy od abstinenčních příznaků, 
popřípadě obojí,  
b) toxicitu, kterou se rozumí míra, v 
jaké může mít látka škodlivý vliv na lidský 
organismus, včetně dlouhodobých účinků, 
obvykle po opakovaném nebo stálém 
užívání nebo expozici, nebo 
c) karcinogenní, mutagenní či pro 
reprodukci toxické vlastnosti. 

 
 

32014L0040 
 
 
 
 
 
 

32014L0040 

 
 

Čl. 2 bod 26)  
 
 
 
 
 
 
Čl. 2 bod 27) 

 
 
26) „návykovostí“ farmakologická 
schopnost látky způsobit závislost, což je 
určitý stav, který ovlivňuje schopnost jedince 
ovládat své chování obvykle tím, že 
vyvolává nutnost odměny nebo úlevy od 
abstinenčních příznaků, případně obojí; 
 
27) „toxicitou“ míra, v jaké může mít látka 
škodlivý vliv na lidský organismus, včetně 
dlouhodobých účinků, obvykle po 
opakovaném nebo stálém užívání nebo 
expozici; 

§ 12 odst. 6 (6) Zakazuje se uvádět na trh cigarety 
nebo tabák určený k ručnímu balení 
cigaret obsahující aromata v jakékoliv z 
jejich složek, zejména ve filtrech, 
papírech, baleních nebo kapslích, a jiné 
technické prvky umožňující změnu vůně 
nebo chuti tabákových výrobků nebo 
intenzity jejich kouře. Filtry, papíry a 
kapsle nesmí obsahovat tabák nebo 
nikotin. 
 

32014L0040 Čl. 7 odst. 7 7.   Členské státy zakáží uvádět na trh 
tabákové výrobky obsahující aromata v 
jakékoli z jejich složek, jako například ve 
filtrech, papírech, baleních, kapslích, nebo 
jiné technické prvky umožňující změnu vůně 
nebo chuti tabákových výrobků nebo jejich 
intenzity kouře. Filtry, papíry a kapsle nesmí 
obsahovat tabák nebo nikotin. 

§ 12a odst. 2 (2) Ustanovení § 12 odst. 4 až 6 se 
nevztahuje na tabákové výrobky 
s charakteristickou příchutí, jejichž 
objemy prodeje v celé Evropské unii 
představují v určité kategorii výrobků 
nejméně 3 %. 
 

32014L0040 Čl. 2 bod 13) 
 
 
 

 

Pokud lze výrobek použít 
prostřednictvím vodních dýmek i jako 
tabák k ručnímu balení cigaret, je 
považován za tabák k ručnímu balení 
cigaret; 
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§ 12b odst.1  (1) Označení jednotkových balení a 
vnějších balení tabákových výrobků, jakož 
i samotný tabákový výrobek, nesmí 
zahrnovat zakázaný prvek nebo rys, a to 
zejména písemný, obrazový, grafický 
nebo tvarový, který stanoví prováděcí 
právní předpis. 

 
 
 

32014L0040 
 

Čl. 13 odst. 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.   Označování jednotkových balení a 
jakékoliv vnější balení, jakož i samotný 
tabákový výrobek 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, či vlastnosti produktu ekologického 
zemědělství vlastnosti 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; 
e) naznačuje, že určitý tabákový 
výrobek má zvýšenou biologickou 
rozložitelnost nebo jiné výhody z hlediska 
životního prostředí. 

§ 12b odst. 2 (2) Zakazuje se uvádět na trh jednotková 
balení cigaret a jednotková balení tabáku 
určená k ručnímu balení cigaret, která 
nesplňují požadavky na vzhled, vlastnosti 
a obsah jednotkových balení stanovené 
prováděcím právním přepisem. 
 

32014L0040 
 

Čl. 14 
1.   Jednotková balení cigaret musí mít 
kvádrový tvar. Jednotková balení tabáku k 
ručnímu balení cigaret musí mít kvádrový či 
válcový tvar, nebo formu sáčku. Jednotkové 
balení cigaret obsahuje alespoň 20 cigaret. 
Jednotkové balení tabáku k ručnímu balení 
cigaret musí obsahovat nejméně 30 g 
tabáku. 
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2.   Jednotkové balení cigaret může sestávat 
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. 
 

§ 12b odst. 3 (3) Úrovně emisí cigaret vyrobených nebo 
uvedených na trh nesmí přesahovat 
maximální úrovně stanovené prováděcím 
právním předpisem. Maximální úrovní se 
rozumí maximální obsah nebo emise, 
včetně nulových, látky v cigaretě, měřeno 
v miligramech. Zakazuje se uvádět na trh 
cigarety, které přesahují maximální 
úrovně emisí. 
 

32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 

32014L0040 
 
 

 

Čl. 3 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 2 bod 22) 

1.   Úrovně emisí cigaret uvedených na trh 
nebo vyrobených v členských státech (dále 
jen „maximální úrovně emisí“) nesmí být 
větší než: 
a) 10 mg dehtu na cigaretu; 
b) 1 mg nikotinu na cigaretu; 
c) 10 mg oxidu uhelnatého na cigaretu. 
 
 
22) „maximální úrovní“ nebo „maximální 
úrovní emisí“ maximální obsah nebo emise, 
včetně nulových, látky v tabákovém výrobku, 
měřeno v miligramech; 

§ 12c odst. 1  (1) Výrobce, dovozce, maloobchodní 
prodejce a distributor tabákových výrobků 
jsou povinni zajistit, aby jednotkové balení 
cigaret a tabáku určeného k ručnímu 
balení cigaret bylo označeno jedinečným 
identifikátorem způsobem stanoveným 
prováděcím právním předpisem. 
 

32014L0040 
 

Čl. 15 odst. 
1 
 
 
 
 
 
 

 

1.   Členské státy zajistí, aby všechny 
tabákové výrobky byly označeny jedinečným 
identifikátorem. S cílem zajistit jejich 
integritu musí být jedinečné identifikátory 
vytištěné nebo upevněné neodstranitelně, 
musí být nesmazatelné a nesmí být žádným 
způsobem skryty nebo narušeny včetně 
použitím daňových značení nebo cenovek či 
při otevíraní balení. Pokud jde o tabákové 
výrobky vyrobené mimo Unii, použijí se 
povinnosti stanovené v tomto článku pouze 
na výrobky určené pro trh Unie či na něj 
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uváděné. 

§ 12c odst. 2  (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 nálepkou48). 
 

32014L0040 
 

Čl. 16 odst. 
1 

 
 
 

 

1.   Členské státy požadují, aby kromě 
jedinečného identifikátoru uvedeného v 
článku 15 nesla všechna jednotková balení 
tabákových výrobků, která jsou uváděna na 
trh, 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. 
Členské státy, které vyžadují daňová 
značení nebo vnitrostátní identifikační 
označení používané pro daňové účely, 
mohou povolit, aby byly použity pro 
bezpečnostní prvek, pokud daňová značení 
nebo vnitrostátní identifikační označení 
splňují veškeré technické normy a funkce 
podle tohoto článku. 

§ 12c odst. 3 (3) Výrobce, dovozce, maloobchodní 
prodejce a distributor tabákových výrobků 
jsou povinni zajistit, aby jednotkové balení 
tabákového výrobku jiného než cigarety 
nebo tabáku určeného k ručnímu balení 
cigaret bylo označeno jedinečným 
identifikátorem způsobem stanoveným 
prováděcím právním předpisem. 
 

32014L0040 
 

Čl. 15 odst. 
1 

1.   Členské státy zajistí, aby všechny 
tabákové výrobky byly označeny jedinečným 
identifikátorem. S cílem zajistit jejich 
integritu musí být jedinečné identifikátory 
vytištěné nebo upevněné neodstranitelně, 
musí být nesmazatelné a nesmí být žádným 
způsobem skryty nebo narušeny včetně 
použitím daňových značení nebo cenovek či 
při otevíraní balení. Pokud jde o tabákové 
výrobky vyrobené mimo Unii, použijí se 
povinnosti stanovené v tomto článku pouze 
na výrobky určené pro trh Unie či na něj 
uváděné. 
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§ 12c odst. 4 (4) Výrobce, dovozce, maloobchodní 
prodejce a distributor tabákových výrobků 
jsou povinni zajistit, aby jednotkové balení 
tabákového výrobku jiného než cigarety 
nebo 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. 

 

32014L0040 
 

Čl. 16 odst. 
1 

1.   Členské státy požadují, aby kromě 
jedinečného identifikátoru uvedeného v 
článku 15 nesla všechna jednotková balení 
tabákových výrobků, která jsou uváděna na 
trh, 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. 
Členské státy, které vyžadují daňová 
značení nebo vnitrostátní identifikační 
označení používané pro daňové účely, 
mohou povolit, aby byly použity pro 
bezpečnostní prvek, pokud daňová značení 
nebo vnitrostátní identifikační označení 
splňují veškeré technické normy a funkce 
podle tohoto článku. 

§ 12d odst. 1 (1) Výrobce, dovozce, maloobchodní 
prodejce a distributor tabákových výrobků 
určených ke kouření jsou povinni zajistit, 
aby jednotkové balení a vnější balení 
tabákového výrobku určeného ke kouření 
bylo způsobem stanoveným prováděcím 
právním předpisem označeno 

a) jménem a příjmením nebo názvem 
anebo obchodní firmou a adresou 
sídla výrobce, distributora nebo 
dovozce tabákových výrobků, 

b) názvem druhu, skupiny nebo 
podskupiny tabákových výrobků 
stanoveným prováděcím právním 

32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Čl. 10 odst. 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 I a 
odpovídající barevnou fotografii 
specifikovanou v knihovně obrazových 
varování v příloze II; 
b) zahrnovat informace týkající se 
odvykání kouření, jako například telefonní 
čísla, emailové adresy nebo internetové 
stránky, které jsou určené k tomu, aby 
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předpisem, pod nímž je tabákový 
výrobek uváděn na trh; tabákový 
výrobek, který nelze označit 
druhem, skupinou nebo 
podskupinou vzhledem k použitým 
složkám nebo použité technologii, 
se označí názvem odvozeným od 
základní použité složky nebo 
technologie, 

c) údajem o čistém množství, kterým 
se rozumí množství v gramech 
nebo v kilogramech tabákového 
výrobku bez obalu, nebo o počtu 
obsažených kusů v balení, 

d) zemí původu nebo vzniku v 
případech, kdy neuvedení tohoto 
údaje by uvádělo spotřebitele v 
omyl o skutečném původu nebo 
vzniku tabákového výrobku, 

e) šarží nebo rovnocenným údajem, 
který umožní určit místo a dobu 
výroby, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. V členských 
státech, kde zůstávají povinná daňová 
značení nebo vnitrostátní identifikační 
označení používané pro daňové účely, 
mohou být uplatňovány přechodné výjimky z 
této povinnosti umístění kombinovaných 
zdravotních varování: 
i) v případech, kdy jsou daňová 
značení nebo vnitrostátní identifikační 
označení používané pro daňové účely 
připevněna 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 nebo 
vnitrostátním identifikačním označením 
používaným pro daňové účely, 
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f) obecným varováním, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) informačním sdělením a 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014L0040 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 9 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 9 odst. 2 
 
 
 

ii) pokud je jednotkové balení vyrobeno 
z měkkého materiálu, mohou členské státy 
povolit, aby byla pro daňová značení nebo 
vnitrostátní identifikační označení používané 
pro daňové účely vyhrazena obdélníková 
plocha, jejíž výška nepřesahuje 13 mm mezi 
horním okrajem balení a horní částí 
kombinovaných zdravotních varování. 
Výjimky uvedené v bodech i) a ii) jsou platné 
po dobu tří let od data 20. května 2016. Nad 
zdravotními varováními nesmí být umístěny 
značky či loga; 
f) být reprodukována v souladu s 
formátem, úpravou, designem a proporcemi 
stanovenými Komisí podle odstavce 3; 
g) u krabiček cigaret dodržovat tyto 
rozměry: 
i) výška: nejméně 44 mm, 
ii) šířka: nejméně 52 mm. 
 
 
1.   Na každém jednotkovém balení 
tabákového výrobku ke kouření a jakémkoliv 
vnějším balení se uvede jedno z obecných 
varování. 
„Kouření zabíjí – přestaňte nyní“ 
nebo 
„Kouření zabíjí“ 
O tom, které z těchto obecných varování 
uvedených v prvním pododstavci se použije, 
rozhodnou členské státy. 
 
2.   Na každém jednotkovém balení 
tabákového výrobku ke kouření a jakémkoliv 
vnějším balení se uvede toto informační 
sdělení: 
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h) kombinovaným zdravotním 
varováním. 

 
 

 
 
 
32014L0040 

 
 
 
Čl. 2 bod 33) 

„Tabákový kouř obsahuje přes 70 látek, 
které prokazatelně způsobují rakovinu.“ 
 
33) „kombinovaným zdravotním 
varováním“ zdravotní varování, které je 
tvořeno kombinací textového varování a 
odpovídající fotografie nebo vyobrazení, jak 
je stanoveno v této směrnici; 

§ 12d odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 12d odst. 3 

(2) Kombinovaným zdravotním varováním 
se rozumí zdravotní varování, které je 
tvořeno kombinací textového varování a 
odpovídající fotografie nebo vyobrazení a 
je k němu připojena informace týkající se 
odvykání kouření, stanovená prováděcím 
právním předpisem. 

   
 
 
(3) Kombinovaná zdravotní varování jsou 
rozdělena do tří skupin, stanovených 
prováděcím právním předpisem. 
V průběhu tří kalendářních let se po dobu 
jednoho kalendářního roku použije vždy 
jedna skupina. V rámci tří let jedna 
skupina nesmí být použita více než 
jedenkrát.  

 
  
 

32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014L0040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Čl. 2 bod 33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 10 odst. 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

33) „kombinovaným zdravotním 
varováním“ zdravotní varování, které je 
tvořeno kombinací textového varování a 
odpovídající fotografie nebo vyobrazení, jak 
je stanoveno v této směrnici; 
 
 
 
 
 
2.   Kombinovaná zdravotní varování se 
seskupí do tří souborů, jak je stanoveno v 
příloze II, a každý z těchto souborů se 
použije v daném roce, přičemž se 
každoročně střídají. Členské státy 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. 
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§ 12d odst. 4 
 

 

(4) Jednotlivá kombinovaná zdravotní 
varování, která jsou dostupná k používání 
v daném kalendářním roce, musí být u 
jednotlivých značek tabákových výrobků 
zobrazena ve stejném počtu v míře, v 
jaké je to možné. 
 

32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Čl. 10 odst. 
2 
 
 
 
 

 
 

2.   Kombinovaná zdravotní varování se 
seskupí do tří souborů, jak je stanoveno v 
příloze II, a každý z těchto souborů se 
použije v daném roce, přičemž se 
každoročně střídají. Členské státy 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. 

§ 12e Výrobce, dovozce, maloobchodní 
prodejce a distributor tabákových výrobků 
jiných než cigarety určených ke kouření, 
tabáku určeného k ručnímu balení cigaret 
nebo tabáku určeného do vodní dýmky 
jsou povinni zajistit, aby jednotkové balení 
výrobku a vnější balení bylo způsobem 
stanoveným prováděcím právním 
předpisem označeno 

a) údaji podle § 12d odst. 1 písm. a) 
až d),  

b) obecným varováním včetně 
informace týkající se odvykání 
kouření stanovené prováděcím 
právním předpisem a 

c) šarží nebo rovnocenným údajem, 
který umožní určit místo a dobu 
výroby. 

 

32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 

 

Čl. 11 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Členské státy mohou tabákové výrobky 
ke kouření jiné než cigarety, tabák k 
ručnímu balení cigaret a tabák do vodní 
dýmky osvobodit od povinnosti mít 
informační sdělení stanovená v čl. 9 odst. 2 
a kombinovaná zdravotní varování 
stanovená v článku 10. V takovém případě 
musí každé jednotkové balení a jakékoliv 
vnější balení těchto výrobků kromě 
obecného varování stanoveného v čl. 9 
odst. 1 mít i jedno z textových varování 
uvedených v příloze I. Obecné varování 
stanovené v čl. 9 odst. 1 musí zahrnovat 
odkaz na služby pro odvykání kouření 
uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. b). 
Obecné varování se musí nacházet na 
nejviditelnější ploše povrchu jednotkového 
balení a jakéhokoliv vnějšího balení. 
Členské státy zajistí, aby byla u jednotlivých 
značek těchto výrobků 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. 
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Pro jednotková balení se sklopným víčkem 
je druhou nejviditelnější plochou povrchu 
plocha, která se stane viditelnou, je-li balení 
otevřeno. 
2.   Obecná varování uvedená v odstavci 1 
musí pokrývat 30 % příslušné plochy 
povrchu jednotkového balení nebo 
jakéhokoliv vnějšího balení. Tento podíl se 
zvyšuje na 32 % u členských států s dvěma 
úředními jazyky a na 35 % u členských států 
s více než dvěma úředními jazyky. 
3.   Textová varování uvedená v odstavci 1 
musí pokrývat 40 % příslušné plochy 
povrchu jednotkového balení nebo 
jakéhokoliv vnějšího balení. Tento podíl se 
zvyšuje na 45 % u členských států s dvěma 
úředními jazyky a na 50 % u členských států 
s více než dvěma úředními jazyky. 
4.   Pokud se mají zdravotní varování 
uvedená v odstavci 1 nacházet na ploše 
povrchu větší než 150 cm2, pokrývá 
varování plochu 45 cm2. Tento podíl se 
zvyšuje na 48 cm2 u členských států s 
dvěma úředními jazyky a na 52,5 cm2 u 
členských států s více než dvěma úředními 
jazyky. 
5.   Zdravotní varování, na která odkazuje 
odstavec 1, musí splňovat požadavky 
uvedené v čl. 9 odst. 4. Text zdravotních 
varování je rovnoběžný s hlavním textem na 
povrchu vyhrazeném pro tato varování. 
Zdravotní varování jsou lemována černým 
okrajem širokým nejméně 3 mm a nejvíce 4 
mm. Tento okraj se nachází vně povrchu, 
který je pro zdravotní varování vyhrazen. 
6.   Komise přijme akty v přenesené 
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pravomoci v souladu s článkem 27 za 
účelem zrušení možnosti udělit výjimky 
jakékoliv kategorii výrobků uvedené v 
odstavci 1, dojde-li podle zprávy Komise u 
dotčené kategorie výrobků k podstatné 
změně okolností. 

§ 12f Výrobce, dovozce, maloobchodní 
prodejce a distributor bezdýmných 
tabákových výrobků jsou povinni zajistit, 
aby jednotkové balení výrobku a jakékoliv 
vnější balení bylo způsobem stanoveným 
prováděcím právním předpisem označeno  

a) údaji podle § 12d odst. 1 písm. a) 
až d),  

b) zdravotním varováním a 
c) šarží nebo rovnocenným údajem, 

který umožní určit místo a dobu 
výroby. 

 

32014L0040 
 

Čl. 12 1.   Na každém jednotkovém balení 
tabákových výrobků a na jakémkoliv vnějším 
balení bezdýmných tabákových výrobků se 
uvede toto zdravotní varování: 
„Tento tabákový výrobek škodí Vašemu 
zdraví a je návykový.“ 
2.   Zdravotní varování, na které odkazuje 
odstavec 1, musí splňovat požadavky 
uvedené v čl. 9 odst. 4. Text zdravotního 
varování je rovnoběžný s hlavním textem na 
ploše vyhrazené pro toto varování. 
Kromě toho: 
a) se musí nacházet na dvou největších 
plochách jednotkového balení a jakéhokoliv 
vnějšího balení; 
b) musí pokrývat 30 % plochy povrchu 
jednotkového balení a jakýchkoliv vnějších 
balení. Tento podíl se zvyšuje na 32 % u 
členských států se dvěma úředními jazyky a 
na 35 % u členských států s více než dvěma 
úředními jazyky. 
3.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 27 za účelem přizpůsobení znění 
zdravotního varování stanoveného v 
odstavci 1 vědeckému vývoji. 
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§ 12g odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Výrobce a dovozce tabákových 
výrobků jsou povinni způsobem, v 
rozsahu a ve lhůtách stanovených 
prováděcím právním předpisem oznámit v 
elektronické podobě dálkovým přenosem 
dat Státní zemědělské a potravinářské 
inspekci informace o novém tabákovém 
výrobku, který má být uveden na trh. 
 

32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 19 odst. 
1 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků oznámili 
příslušným orgánům členských států jakýkoli 
nový tabákový výrobek, který zamýšlejí 
uvést na dotčený vnitrostátní trh. 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 v souladu s článkem 5. Při 
oznámení nového tabákového výrobku 
výrobci a dovozci rovněž příslušným 
orgánům poskytnou: 
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. 
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§ 12g odst. 2 
 
 
 
 
 
 

(2) Nové tabákové výrobky musí 
odpovídat požadavkům stanoveným tímto 
zákonem a prováděcím právním 
předpisem. Skutečnost, která ustanovení 
tohoto zákona a prováděcího právního 
předpisu se použijí pro nové tabákové 
výrobky, závisí na tom, zda se na tyto 
výrobky vztahuje vymezení pojmu 
bezdýmný tabákový výrobek nebo 
vymezení pojmu tabákový výrobek určený 
ke kouření.   
 

32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 19 odst. 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.   Nové tabákové výrobky uváděné na trh 
musí být v souladu s požadavky této 
směrnice. Která ustanovení této směrnice se 
použijí na nové tabákové výrobky, závisí na 
skutečnosti, zda se na tyto výrobky vztahuje 
definice bezdýmného tabákového výrobku 
nebo definice tabákového výrobku ke 
kouření. 

§ 12g odst. 3 (3) Výrobce a dovozce nových 
tabákových výrobků jsou povinni oznámit 
v elektronické podobě dálkovým 
přenosem dat Státní zemědělské a 
potravinářské inspekci jakékoliv nové 
nebo aktuální informace o studiích, 
výzkumu a dalších informacích 
oznámených podle odstavce 1. Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce 
může od výrobců nebo dovozců nových 
tabákových výrobků vyžadovat provedení 
dodatečných zkoušek na jejich náklady 
nebo poskytnutí dodatečných informací. 

32014L0040 Čl. 19 odst. 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci nových tabákových výrobků předali 
svým příslušným orgánům jakékoliv nové 
nebo aktuální informace o studiích, výzkumu 
a dalších informacích uvedených v odst. 1 
písm. a) až c). Členské státy mohou od 
výrobců či dovozců nových tabákových 
výrobků vyžadovat provedení dodatečných 
zkoušek nebo poskytnutí dodatečných 
informací. Členské státy zpřístupní veškeré 
informace obdržené podle tohoto článku 
Komisi. 

§ 12g odst. 4 (4) Veškeré informace obdržené podle 
odstavců 1 a 3 Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce zpřístupní 
Evropské komisi. 
 
 
 
 

32014L0040 Čl. 19 odst. 
2 
 
 
 
 
 
 

2.   Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci nových tabákových výrobků předali 
svým příslušným orgánům jakékoliv nové 
nebo aktuální informace o studiích, výzkumu 
a dalších informacích uvedených v odst. 1 
písm. a) až c). Členské státy mohou od 
výrobců či dovozců nových tabákových 
výrobků vyžadovat provedení dodatečných 
zkoušek nebo poskytnutí dodatečných 
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informací. Členské státy zpřístupní veškeré 
informace obdržené podle tohoto článku 
Komisi. 

§ 12h odst. 1 (1) Výrobce, dovozce, maloobchodní 
prodejce a distributor elektronických 
cigaret nebo náhradních náplní do nich 
jsou povinni způsobem stanoveným 
prováděcím právním předpisem zajistit na 
jednotkovém balení nebo vnějším balení 
elektronických cigaret nebo náhradních 
náplní do nich uvedení 

a) údajů podle § 12d odst. 1 písm. a) 
až d), 

b) seznamu všech složek 
obsažených ve výrobku, 

c) obsahu nikotinu ve výrobku, 
d) množství nikotinu v dávce, 
e) čísla šarže nebo rovnocenného 

údaje, který umožní určit místo a 
dobu výroby, 

f) údaje o uchování výrobku mimo 
dosah osob mladších 18 let a 

g) zdravotního varování. 
 

32014L0040 Čl. 20 odst. 
4 písm. b) 

4.   Členské státy zajistí, aby: 
b) jednotková balení a jakékoli vnější 
balení elektronických cigaret a náhradních 
náplní: 
i) obsahovala seznam všech složek 
obsažených ve výrobku v sestupném pořadí 
podle hmotnosti a uvedení obsahu nikotinu 
ve výrobku a množství nikotinu v dávce, 
číslo šarže a doporučení uchovávat výrobek 
mimo dosah dětí, 
ii) aniž je dotčen bod i) tohoto bodu, 
neobsahovala prvky nebo znaky uvedené v 
článku 13, s výjimkou čl. 13 odst. 1 písm. a) 
a c) ohledně informací o obsahu nikotinu a 
příchutí, a 
iii) uváděla jedno z následujících 
zdravotních varování: 
„Tento výrobek obsahuje nikotin, který je 
vysoce návykovou látkou. Jeho užití 
nekuřáky se nedoporučuje.“ 
nebo 
„Tento výrobek obsahuje nikotin, který je 
vysoce návykovou látkou.“ 
O tom, které z těchto zdravotních varování 
se použije, rozhodnou členské státy; 
c) zdravotní varování splňovala 
požadavky stanovené v čl. 12 odst. 2. 
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§ 12h odst. 2 (2) Výrobce, dovozce, maloobchodní 
prodejce a distributor elektronických 
cigaret nebo náhradních náplní do nich 
jsou povinni zajistit, aby jejich jednotková 
balení obsahovala leták obsahující 

a) návod k použití a skladování 
výrobku, 

b) informaci o tom, že výrobek se 
nedoporučuje používat mladými 
lidmi a nekuřáky, 

c) informace o kontraindikacích, 
d) varování pro specifické rizikové 

skupiny, 
e) informaci o možných nepříznivých 

účincích, 
f) informace o návykovosti a toxicitě,  
g) kontaktní údaje výrobce nebo 

dovozce a 
h) údaje o právnické nebo fyzické 

kontaktní osobě mající sídlo ve 
členském státě Evropské unie. 

 

32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 20 odst. 
4 písm. a) 

4.   Členské státy zajistí, aby: 
a) jednotková balení elektronických 
cigaret a náhradních náplní obsahovala 
leták s informacemi o: 
i) návodu k použití a skladování 
výrobku, včetně odkazu na skutečnost, že 
výrobek není doporučen k použití mladými 
lidmi a nekuřáky, 
ii) kontraindikacích, 
iii) varováních pro specifické rizikové 
skupiny, 
iv) možných nepříznivých účincích, 
v) návykovosti a toxicitě a 
vi) kontaktních údajích výrobce nebo 
dovozce a právnické nebo fyzické kontaktní 
osoby v Unii; 
 

§ 12h odst. 3 (3) Výrobce a dovozce elektronických 
cigaret nebo náhradních náplní do nich 
oznámí v elektronické podobě dálkovým 
přenosem dat ve lhůtách a v rozsahu 
stanoveném prováděcím právním 
předpisem Ministerstvu zdravotnictví 

a) informace o elektronické cigaretě 
a náhradní náplni do ní, kterou 
hodlá uvést na trh nebo dovézt a  

b) informace o trhu s elektronickými 
cigaretami a náhradními náplněmi 
do nich. 

32014L0040 Čl. 20 odst. 
2 

2.   Výrobci a dovozci elektronických cigaret 
a náhradních náplní oznámí příslušným 
orgánům členských států výrobek, který 
hodlají uvést na trh. Toto oznámení se 
předkládá v elektronické podobě šest 
měsíců před zamýšleným uvedením na trh. 
V případě elektronických cigaret a 
náhradních náplní již na trh uvedených ke 
dni 20. května 2016 se oznámení předkládá 
do šesti měsíců od uvedeného data. Nové 
oznámení se předkládá pro každou 
podstatnou změnu výrobku. 
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Oznámení obsahuje v závislosti na tom, zda 
je výrobkem elektronická cigareta nebo 
náhradní náplň obsahuje tyto informace: 
a) název a kontaktní údaje výrobce, 
odpovědné právnické či fyzické osoby v Unii 
a případně dovozce do Unie; 
b) seznam všech složek obsažených ve 
výrobku a emisí vznikajících použitím 
výrobku podle obchodní značky a typu, 
včetně jejich množství; 
c) toxikologické údaje ohledně těchto 
složek a emisí výrobku, a to i při zahřátí, 
poukazující zejména na jejich účinky na 
zdraví spotřebitelů, jsou-li vdechovány, a 
zohledňující mimo jiné jakýkoli návykový 
účinek; 
d) informace o dávkách nikotinu a jeho 
příjmu při užívání za běžných či 
předvídatelných podmínek; 
e) popis součástí výrobku; včetně 
případně otvíracího a plnicího mechanismu 
elektronických cigaret nebo náhradních 
náplní; 
f) popis výrobního procesu včetně 
toho, zda výrobní proces zahrnuje sériovou 
výrobu a prohlášení, že výrobní proces 
zajišťuje soulad s požadavky uvedenými v 
tomto článku; 
g) prohlášení, že výrobce na dovozce 
nesou plnou odpovědnost za kvalitu a 
bezpečnost výrobku, když je uváděn na trh a 
používán za běžných či předvídatelných 
podmínek. 
Pokud členské státy mají za to, že jsou 
poskytnuté informace neúplné, jsou 
oprávněny požádat o doplnění příslušných 
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informací. 
Členské státy mohou výrobcům nebo 
dovozcům tabákových výrobků účtovat 
přiměřené poplatky za přijetí, uchování, 
zpracování a analýzu informací, které jim 
byly poskytnuty. 

§ 12h odst. 4 (4) Při každé podstatné změně výrobku 
se předkládá nové oznámení podle 
odstavce 3 písm. a). 
 

32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 20 odst. 
2 

2.   Výrobci a dovozci elektronických cigaret 
a náhradních náplní oznámí příslušným 
orgánům členských států výrobek, který 
hodlají uvést na trh. Toto oznámení se 
předkládá v elektronické podobě šest 
měsíců před zamýšleným uvedením na trh. 
V případě elektronických cigaret a 
náhradních náplní již na trh uvedených ke 
dni 20. května 2016 se oznámení předkládá 
do šesti měsíců od uvedeného data. Nové 
oznámení se předkládá pro každou 
podstatnou změnu výrobku. 
Oznámení obsahuje v závislosti na tom, zda 
je výrobkem elektronická cigareta nebo 
náhradní náplň obsahuje tyto informace: 
a) název a kontaktní údaje výrobce, 
odpovědné právnické či fyzické osoby v Unii 
a případně dovozce do Unie; 
b) seznam všech složek obsažených ve 
výrobku a emisí vznikajících použitím 
výrobku podle obchodní značky a typu, 
včetně jejich množství; 
c) toxikologické údaje ohledně těchto 
složek a emisí výrobku, a to i při zahřátí, 
poukazující zejména na jejich účinky na 
zdraví spotřebitelů, jsou-li vdechovány, a 
zohledňující mimo jiné jakýkoli návykový 
účinek; 
d) informace o dávkách nikotinu a jeho 
příjmu při užívání za běžných či 
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předvídatelných podmínek; 
e) popis součástí výrobku; včetně 
případně otvíracího a plnicího mechanismu 
elektronických cigaret nebo náhradních 
náplní; 
f) popis výrobního procesu včetně 
toho, zda výrobní proces zahrnuje sériovou 
výrobu a prohlášení, že výrobní proces 
zajišťuje soulad s požadavky uvedenými v 
tomto článku; 
g) prohlášení, že výrobce na dovozce 
nesou plnou odpovědnost za kvalitu a 
bezpečnost výrobku, když je uváděn na trh a 
používán za běžných či předvídatelných 
podmínek. 
Pokud členské státy mají za to, že jsou 
poskytnuté informace neúplné, jsou 
oprávněny požádat o doplnění příslušných 
informací. 
Členské státy mohou výrobcům nebo 
dovozcům tabákových výrobků účtovat 
přiměřené poplatky za přijetí, uchování, 
zpracování a analýzu informací, které jim 
byly poskytnuty. 

§ 12h odst. 5  (5) Výrobce, dovozce a distributor 
elektronických cigaret nebo náhradních 
náplní do nich jsou povinni  

a) zavést a udržovat systém pro 
shromažďování informací o všech 
podezřeních na nepříznivé účinky 
těchto výrobků na lidské zdraví,  

b) neprodleně přijmout nápravné 
opatření nezbytné pro dosažení 
souladu výrobku s tímto zákonem 
nebo prováděcím právním 
předpisem, popřípadě pro jeho 

32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 

32014L0040 

Čl. 20 odst. 
9 první 
pododstavec 
 
 
 
 
 
 
Čl. 20 odst. 
9 druhý 
pododstavec 

9.   Členské státy vyžadují, aby výrobci, 
dovozci a distributoři elektronických cigaret 
a náhradních náplní zavedli a udržovali 
systém pro shromažďování informací o 
všech podezřeních na nepříznivé účinky 
těchto výrobků na lidské zdraví. 
 
 
 
Pokud se některé z těchto hospodářských 
subjektů domnívají nebo mají důvod věřit, že 
elektronické cigarety nebo náhradní náplně, 
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stažení z trhu, pokud lze důvodně 
předpokládat, že elektronické 
cigarety nebo náhradní náplně do 
nich, které drží a které byly nebo 
mají být uvedeny na trh, nejsou 
bezpečné nebo odpovídající 
jakosti nebo jsou jinak v rozporu s 
tímto zákonem nebo prováděcím 
právním předpisem, a 

c) v případě podle písmene b) 
okamžitě informovat v elektronické 
podobě dálkovým přenosem dat 
Ministerstvo zdravotnictví s 
uvedením podrobností zejména 
ohledně rizika pro lidské zdraví a 
bezpečnost a ohledně přijatého 
nápravného opatření a jeho 
výsledku. 

 
 

 
 

které jsou v jejich vlastnictví a které mají být 
uvedeny na trh nebo jsou uváděny na trh, 
nejsou bezpečné nebo dobré jakosti, nebo 
jsou jinak v rozporu s touto směrnicí, přijme 
daný hospodářský subjekt neprodleně 
nápravné opatření nezbytné pro dosažení 
souladu dotčeného výrobku s touto 
směrnicí, případně pro jeho stažení z trhu 
nebo z oběhu. V takových případech musí 
hospodářský subjekt rovněž okamžitě 
informovat orgány dozoru nad trhem v 
členských státech, do nichž je výrobek 
dodáván, nebo má být dodáván, s uvedením 
podrobností zejména ohledně rizika pro 
lidské zdraví a bezpečnost a ohledně 
jakéhokoli přijatého nápravného opatření a o 
jeho výsledcích. 

§ 12i odst. 1 (1) Ministerstvo zdravotnictví zveřejní na 
svých internetových stránkách informace 
stanovené prováděcím právním 
předpisem poskytnuté podle § 12h odst. 3 
písm. a) a § 12h odst. 4 a zpřístupní na 
žádost Evropské komise nebo členského 
státu Evropské unie informace stanovené 
prováděcím právním předpisem 
poskytnuté podle § 12h odst. 3 písm. b) a 
odstavce 3. Informace představující 
obchodní tajemství49) se nezveřejní. 
Výrobce nebo dovozce elektronických 
cigaret nebo náhradních náplní do nich 
uvede při předkládání informací 
informace, které jsou obchodním 
tajemstvím. 

32014L0040 Čl. 20 odst. 
8 druhý 
pododstavec 

Členské státy na žádost zpřístupní veškeré 
informace obdržené podle tohoto článku 
Komisi a ostatním členským státům. 
Členské státy a Komise zajistí, aby s 
obchodním tajemstvím a jinými důvěrnými 
informacemi bylo zacházeno důvěrně. 
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§ 12i odst. 2 
 
 
 
 
 
 

(2) Požadavky uvedené v tomto zákoně 
se nevztahují na elektronické cigarety 
a náhradní náplně do nich, které podléhají 
požadavku na registraci podle zákona 
o léčivech nebo požadavkům stanoveným 
zákonem o zdravotnických prostředcích. 
 

32014L0040 Čl. 20 odst. 
1 druhý 
pododstavec 
 
 
 
 

Tato směrnice se nevztahuje na elektronické 
cigarety a náhradní náplně, jež podléhají 
požadavku na registraci podle směrnice 
2001/83/ES nebo požadavkům stanoveným 
ve směrnici 93/42/EHS. 
 
 

§ 12i odst. 3 
 
 

(3) Ministerstvo zdravotnictví může od 
výrobce nebo dovozce elektronických 
cigaret nebo náhradních náplní do nich na 
základě výzvy požadovat dodatečné 
informace, zejména ohledně hledisek 
bezpečnosti a kvality nebo nepříznivých 
účinků elektronických cigaret nebo 
náhradních náplní do nich. 
 
 

32014L0040 Čl. 20 odst. 
9 třetí 
pododstavec 

Členské státy mohou rovněž požadovat od 
hospodářského subjektu dodatečné 
informace, například ohledně hledisek 
bezpečnosti a kvality nebo jakýchkoli 
nepříznivých účinků elektronických cigaret 
nebo náhradních náplní. 
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§ 12i odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Označení jednotkových balení a 
vnějších balení elektronických cigaret 
a náhradních náplní do nich, jakož i 
samotná elektronická cigareta, nesmí 
zahrnovat zakázaný prvek nebo rys, a to 
zejména písemný, obrazový, grafický 
nebo tvarový, který stanoví prováděcí 
právní předpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Čl. 20 odst. 
4. písm. b) ii)  

4.   Členské státy zajistí, aby: 
b) jednotková balení a jakékoli vnější 
balení elektronických cigaret a náhradních 
náplní: 
i) obsahovala seznam všech složek 
obsažených ve výrobku v sestupném pořadí 
podle hmotnosti a uvedení obsahu nikotinu 
ve výrobku a množství nikotinu v dávce, 
číslo šarže a doporučení uchovávat výrobek 
mimo dosah dětí, 
ii) aniž je dotčen bod i) tohoto bodu, 
neobsahovala prvky nebo znaky uvedené v 
článku 13, s výjimkou čl. 13 odst. 1 písm. a) 
a c) ohledně informací o obsahu nikotinu a 
příchutí, a 
iii) uváděla jedno z následujících 
zdravotních varování: 
„Tento výrobek obsahuje nikotin, který je 
vysoce návykovou látkou. Jeho užití 
nekuřáky se nedoporučuje.“ 
nebo 
„Tento výrobek obsahuje nikotin, který je 
vysoce návykovou látkou.“ 
O tom, které z těchto zdravotních varování 
se použije, rozhodnou členské státy; 

§ 12j odst. 1 (1) Označení jednotkových balení a 
vnějších balení bylinných výrobků 
určených ke kouření, jakož i samotný 
bylinný výrobek určený ke kouření, nesmí 
zahrnovat zakázaný prvek nebo rys, a to 
zejména písemný, obrazový, grafický 
nebo tvarový, který stanoví prováděcí 
právní předpis.   

32014L0040 Čl. 21 odst. 
4 
 

4.   Jednotková balení a jakákoliv vnější 
balení bylinných výrobků určených ke 
kouření nesmí zahrnovat prvky nebo rysy 
stanovené v čl. 13 odst. 1 písm. a), b) a d) a 
nesmí prohlašovat, že daný výrobek 
neobsahuje žádné přísady nebo aromata. 
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§ 12j odst. 2 (2) Výrobce, dovozce, maloobchodní 
prodejce a distributor bylinných výrobků 
určených ke kouření jsou povinni zajistit, 
aby jednotkové balení a vnější balení 
výrobku bylo způsobem stanoveným 
prováděcím právním předpisem označeno   

a) údaji podle § 12d odst. 1 písm. a) 
až d), 

b) zdravotním varováním a 
c) číslem šarže. 

 

32014L0040 Čl. 21 odst. 
1 

1.   Na každém jednotlivém balení a 
jakémkoliv vnějším balení bylinných výrobků 
určených ke kouření se uvede toto zdravotní 
varování: 
„Kouření tohoto výrobku škodí Vašemu 
zdraví“. 

§ 12j odst. 3 
a 4 

(3) 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. 
 
(4) Výrobce a dovozce bylinných výrobků 
určených ke kouření jsou povinni 
v elektronické podobě dálkovým 
přenosem dat informovat Ministerstvo 
zdravotnictví v případě, že dojde ke 
změně ve složení výrobku, která ovlivní 
informace poskytnuté podle odstavce 3. 
Informace požadované podle tohoto 

32014L0040 Čl. 22 odst. 
1 

1.   Členské státy požadují, aby výrobci a 
dovozci bylinných výrobků určených ke 
kouření předložili příslušným orgánům 
členských států seznam všech složek, které 
se používají při výrobě těchto výrobků, podle 
značky a typu, včetně údajů o jejich 
množství. Výrobci a dovozci rovněž informují 
příslušné orgány dotčených členských států 
v případě, že dojde ke změně ve složení 
výrobku, která ovlivní informace poskytnuté 
podle tohoto článku. Informace požadované 
podle tohoto článku jsou poskytovány před 
tím, než je nový nebo změněný bylinný 
výrobek určený ke kouření uveden na trh. 
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odstavce musí být poskytnuty ve lhůtě 
stanovené prováděcím právním 
předpisem. 
 

§ 12j odst. 5 (5) Ministerstvo zdravotnictví zajistí 
zveřejnění informací poskytnutých podle 
odstavců 3 a 4 na svých internetových 
stránkách. Informace představující 
obchodní tajemství se nezveřejní. Výrobci 
a dovozci bylinných výrobků určených ke 
kouření uvedou při předkládání informací 
informace, které jsou obchodním 
tajemstvím. 
 

32014L0040 Čl. 22 odst. 
2 

2.   Členské státy zajistí zveřejnění informací 
poskytnutých v souladu s odstavcem 1 na 
internetové stránce. Při zveřejnění těchto 
informací členské státy řádně zohlední 
potřebu chránit obchodní tajemství. 
Hospodářské subjekty přesně uvedou, jaké 
informace považují za obchodní tajemství. 

§ 13 odst. 1 (1) Výrobce a dovozce tabákových 
výrobků jsou povinni v elektronické 
podobě dálkovým přenosem dat Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci 
předložit informace o tabákovém výrobku 
podle jeho značky a typu způsobem, 
v rozsahu a ve lhůtách stanovených 
prováděcím právním předpisem. 
 

32014L0040 Čl. 19 1.   Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků oznámili 
příslušným orgánům členských států jakýkoli 
nový tabákový výrobek, který zamýšlejí 
uvést na dotčený vnitrostátní trh. 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 v souladu s článkem 5. Při 
oznámení nového tabákového výrobku 
výrobci a dovozci rovněž příslušným 
orgánům poskytnou: 
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; 
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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.   Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci nových tabákových výrobků předali 
svým příslušným orgánům jakékoliv nové 
nebo aktuální informace o studiích, výzkumu 
a dalších informacích uvedených v odst. 1 
písm. a) až c). Členské státy mohou od 
výrobců či dovozců nových tabákových 
výrobků vyžadovat provedení dodatečných 
zkoušek nebo poskytnutí dodatečných 
informací. Členské státy zpřístupní veškeré 
informace obdržené podle tohoto článku 
Komisi. 
3.   Členské státy mohou zavést systém pro 
schválení nových tabákových výrobků. 
Členské státy mohou výrobcům a dovozcům 
za toto povolení účtovat přiměřené poplatky. 
4.   Nové tabákové výrobky uváděné na trh 
musí být v souladu s požadavky této 
směrnice. Která ustanovení této směrnice se 
použijí na nové tabákové výrobky, závisí na 
skutečnosti, zda se na tyto výrobky vztahuje 
definice bezdýmného tabákového výrobku 
nebo definice tabákového výrobku ke 
kouření. 

§ 13 odst. 2 (2) Pokud dojde ke změně ve složení 
tabákového výrobku způsobem, který 
ovlivní informace, jež byly poskytnuty 
podle odstavce 1, oznámí výrobce a 
dovozce tabákových výrobků tyto 
skutečnosti v elektronické podobě 

32014L0040 
 

Čl. 19 odst. 
2 

2.   Členské státy vyžadují, aby výrobci a 
dovozci nových tabákových výrobků předali 
svým příslušným orgánům jakékoliv nové 
nebo aktuální informace o studiích, výzkumu 
a dalších informacích uvedených v odst. 1 
písm. a) až c). Členské státy mohou od 
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dálkovým přenosem dat Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci.    
 

výrobců či dovozců nových tabákových 
výrobků vyžadovat provedení dodatečných 
zkoušek nebo poskytnutí dodatečných 
informací. Členské státy zpřístupní veškeré 
informace obdržené podle tohoto článku 
Komisi. 

§ 13 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce zveřejní informace poskytnuté 
podle odstavců 1 a 2 na svých 
internetových stránkách. Informace 
představující obchodní tajemství se 
nezveřejní. Výrobce a dovozce 
tabákových výrobků uvedou při 
předkládání informací informace, které 
jsou obchodním tajemstvím. 
 

32014L0040 
 

Čl. 5 odst. 4 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.   Členské státy zajistí zveřejnění informací 
poskytnutých v souladu s odstavcem 1 
tohoto článku a článkem 6 na internetové 
stránce. Při zveřejnění těchto informací 
členské státy řádně zohlední potřebu 
ochrany obchodních tajemství. Členské 
státy po výrobcích a dovozcích budou 
požadovat, aby při předkládání informací 
podle odstavce 1 tohoto článku a článku 6 
upřesnili ty informace, jež považují za 
obchodní tajemství. 

§ 13 odst. 4 
 
 
 

(4) Výrobce a dovozce tabákových 
výrobků jsou povinni v elektronické 
podobě dálkovým přenosem dat Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci 
předložit dostupné interní a externí studie 
týkající se průzkumu trhu a preferencí 
různých spotřebitelských skupin, včetně 
mladých lidí a kuřáků, ohledně složek a 
emisí, jakož i shrnutí veškerých průzkumů 
trhu, které provádějí při uvádění nových 
výrobků na trh. 
 

32014L0040 Čl. 5 odst. 6 6.   Členské státy od výrobců a dovozců 
požadují, aby jim předložili dostupné interní 
a externí studie týkající se průzkumu trhu a 
preferencí různých spotřebitelských skupin, 
včetně mladých lidí a současných kuřáků, 
ohledně složek a emisí, jakož i shrnutí 
veškerých průzkumů trhu, které provádějí při 
uvádění nových výrobků na trh. Členské 
státy rovněž od výrobců a dovozců požadují, 
aby každoročně oznamovali údaje týkající 
se jejich objemů prodeje podle značky a 
typu, v kusech nebo kilogramech, za každý 
členský stát, a to počínaje 1. lednem 2015. 
Členské státy poskytnou jakékoli další údaje 
o objemu prodeje, které mají k dispozici. 
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§ 13a odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(1) Výrobce a dovozce cigaret nebo 
tabáku určeného k ručnímu balení cigaret 
obsahujících přísadu uvedenou v 
prioritním seznamu stanoveném 
prováděcím právním předpisem jsou 
povinni zajistit provedení komplexní 
studie pro každou přísadu.  

 
 

32014L0040 
 

Čl. 6 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Členské státy vyžadují po výrobcích 
nebo dovozcích cigaret a tabáku k ručnímu 
balení cigaret obsahujících přísadu, která je 
uvedena v prioritním seznamu stanoveném 
v odstavci 1, provedení komplexních studií, 
jež pro každou dotčenou přísadu posoudí, 
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 KMR 
vlastnosti, dále posoudí jejich množství a 
otázku, zda to vede k významnému či 
měřitelnému zvýšení vlastností KMR v 
některém z dotčených výrobků. 
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§ 13a odst. 2 (2) Výrobce a dovozce cigaret nebo 
tabáku určeného k ručnímu balení cigaret 
obsahujících přísadu uvedenou v 
prioritním seznamu jsou povinni zajistit 
vypracování zprávy o výsledku studie 
podle odstavce 1 a předají ji v 
elektronické podobě dálkovým přenosem 
dat Státní zemědělské a potravinářské 
inspekci a Evropské komisi.  
 

32014L0040 Čl. 6 odst. 4 4.   Výrobci nebo dovozci vypracují zprávu o 
výsledcích těchto studií. Tato zpráva 
obsahuje shrnutí a komplexní přehled, jenž 
shrnuje dostupnou vědeckou literaturu o 
dané přísadě a shrnuje interní údaje o jejích 
účincích. 
Výrobci či dovozci předkládají tyto zprávy 
Komisi a kopii příslušným orgánům těch 
členských států, v nichž je tabákový výrobek 
obsahující tuto přísadu uváděn na trh, a to 
nejpozději 18 měsíců poté, co byla dotčená 
přísada zahrnuta na prioritní seznam podle 
odstavce 1. Komise a dotčené členské státy 
mohou rovněž požadovat od výrobců nebo 
dovozců dodatečné informace ohledně 
dotčené přísady. Tyto dodatečné informace 
jsou součástí zprávy. 
Komise a dotčené členské státy mohou 
požadovat, aby tyto zprávy byly předmětem 
srovnávacího hodnocení nezávislého 
vědeckého orgánu, zejména pokud jde o 
jejich vyčerpávající povahu, metodologii a 
závěry. Obdržené informace pomohou 
Komisi a členským státům při přijímání 
rozhodnutí podle článku 7. Členské státy a 
Komise mohou výrobcům nebo dovozcům 
tabákových výrobků účtovat přiměřené 
poplatky za tato srovnávací hodnocení. 
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§ 13a odst. 3 (3) Na žádost Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce nebo Evropské 
komise výrobce nebo dovozce uvedený v 
odstavci 1 neprodleně předloží žadateli 
v elektronické podobě dálkovým 
přenosem dat dodatečné informace 
ohledně přísady uvedené v prioritním 
seznamu, které jsou součástí zprávy. 
 

32014L0040 Čl. 6 odst. 4 
druhý 

pododstavec 

Výrobci či dovozci předkládají tyto zprávy 
Komisi a kopii příslušným orgánům těch 
členských států, v nichž je tabákový výrobek 
obsahující tuto přísadu uváděn na trh, a to 
nejpozději 18 měsíců poté, co byla dotčená 
přísada zahrnuta na prioritní seznam podle 
odstavce 1. Komise a dotčené členské státy 
mohou rovněž požadovat od výrobců nebo 
dovozců dodatečné informace ohledně 
dotčené přísady. Tyto dodatečné informace 
jsou součástí zprávy. 

§ 13a odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(4) Malé a střední podniky, které jsou 
vymezeny v doporučení Komise 
2003/361/ES, jsou vyňaty z povinností 
podle odstavců 1 až 3, je-li zpráva o 
přísadě uvedené v prioritním seznamu 
vypracována jiným výrobcem nebo 
dovozcem tabákových výrobků nebo 
výrobků souvisejících s tabákovými 
výrobky. 
 
 
 
 

32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 6 odst. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.   Malé a střední podniky, jak jsou 
vymezeny v doporučení Komise 
2003/361/ES (18), jsou vyjmuty z povinností 
podle tohoto článku, je-li zpráva o dané 
přísadě vypracována jiným výrobcem či 
dovozcem. 
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§ 13b odst. 1 
až 3 

(1) Je-li výrobce tabákového výrobku 
nebo výrobku souvisejícího s tabákovými 
výrobky usazen ve členském státě 
Evropské unie, má prvotně povinnost 
poskytnout požadované informace 
výrobce.  
 
(2) Je-li výrobce tabákového výrobku 
nebo výrobku souvisejícího s tabákovými 
výrobky usazen mimo členský stát 
Evropské unie a dovozce tabákových 
výrobků nebo výrobků souvisejících s 
tabákovými výrobky je usazen ve 
členském státě Evropské unie, má 
povinnost poskytnout požadované 
informace prvotně dovozce tabákových 
výrobků nebo výrobků souvisejících s 
tabákovými výrobky.  
 
(3) Jsou-li výrobce i dovozce tabákových 
výrobků nebo výrobků souvisejících 
s tabákovými výrobky usazeni mimo 
členský stát Evropské unie, jsou 
požadované informace povinni poskytnout 
výrobce a dovozce tabákových výrobků 
nebo výrobků souvisejících s tabákovými 
výrobky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32014L0040 Čl. 23 odst. 
1 

1.   Členské státy zajistí, aby výrobci a 
dovozci tabákových a souvisejících výrobků 
poskytli Komisi a příslušným orgánům 
členských států ucelené a správné 
informace v souladu s touto směrnicí a ve 
lhůtách v této směrnici stanovených. V 
případě, že výrobce je usazen v Unii, 
spočívá povinnost poskytovat požadované 
informace prvotně na výrobci. V případě, že 
výrobce je usídlen mimo Unii a dovozce je 
usídlen v Unii, spočívá povinnost poskytovat 
požadované informace prvotně na dovozci. 
Jsou-li jak výrobce, tak dovozce usídleni 
mimo Unii, spočívá povinnost poskytovat 
požadované informace společně na výrobci i 
dovozci. 
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§ 13b odst. 4 (4) Tabákové výrobky a výrobky 
související s tabákovými výrobky nesmí 
být uvedeny na trh, pokud nebyla splněna 
oznamovací povinnost podle § 12g odst. 
1, § 12h odst. 3, § 12h odst. 4, § 12h 
odst. 5 písm. c), § 12j odst. 3, § 12j odst. 
4, § 13 odst. 1, § 13 odst. 2, § 13 odst. 4, 
§ 13a odst. 2 nebo § 13a odst. 3. 
 
 

32014L0040 Čl. 23 odst. 
2 

2.   Členské státy zajistí, aby na trh nebyly 
uváděny tabákové a související výrobky, 
které nejsou v souladu s touto směrnicí, 
včetně souvisejících prováděcích aktů a 
aktů v přenesené pravomoci v ní 
stanovených. Členské státy zajistí, aby 
tabákové a související výrobky nebyly 
uvedeny na trh, pokud nebyly splněny 
oznamovací povinnosti stanovené v této 
směrnici. 
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§ 13c odst. 1 (1) Usazení maloobchodního prodejce 
provozujícího přeshraniční prodej 
tabákových výrobků, elektronických 
cigaret nebo náhradních náplní do nich na 
dálku se nachází ve členském státě 
Evropské unie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32014L0040 Čl. 18 odst. 
1 
 
 
 
 
 
 

1. Členské státy mohou zakázat 
přeshraniční prodej tabákových výrobků na 
dálku spotřebitelům. Členské státy 
spolupracují s cílem zamezit takovým 
prodejům. Maloobchodní prodejci 
provozující přeshraniční prodej tabákových 
výrobků na dálku nemohou poskytovat 
dodávky těchto výrobků spotřebitelům do 
členských států, kde byl takový prodej 
zakázán. Členské státy, které tyto prodeje 
nezakazují, požadují, aby se maloobchodní 
prodejci, kteří mají v úmyslu provozovat 
přeshraniční prodej na dálku spotřebitelům 
nacházejícím se v Unii, zaregistrovali u 
příslušných orgánů v členském státě, kde je 
maloobchodní prodejce usazen, a v 
členském státě, kde se nachází skuteční 
nebo potenciální spotřebitelé. Maloobchodní 
prodejci, kteří jsou usazeni mimo Unii, mají 
povinnost zaregistrovat se u příslušných 
orgánů v členském státě, ve kterém se 
nachází skutečný nebo potenciální 
spotřebitel. Všichni maloobchodní prodejci, 
kteří mají v úmyslu provozovat přeshraniční 
prodej na dálku, musí příslušným orgánům 
při registraci poskytnout přinejmenším tyto 
informace: 
 
a) jméno nebo název společnosti a 
trvalou adresu místa činnosti, odkud budou 
tabákové výrobky dodávány; 
internetových stránek, které se používají pro 
daný účel, jakož i veškeré příslušné 
informace nezbytné k jejich identifikaci. 
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a) v případě fyzické osoby, nachází-li 
se místo její obchodní činnosti v 
tomto členském státě Evropské 
unie, nebo 

b) v případě právnické osoby, má-li 
maloobchodní prodejce své sídlo, 
ústřední správu nebo místo 
podnikání, včetně pobočky, 
zastoupení či jiné provozovny v 
tomto členském státě Evropské 
unie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014L0040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 2 bod 34) 

b) datum zahájení činnosti, kterou je 
nabízení tabákových výrobků spotřebitelům 
v rámci přeshraničního prodeje na dálku 
prostřednictvím služeb informační 
společnosti vymezené v čl. 1 bodu 2 
směrnice 98/34/ES; 
c) adresu internetové stránky nebo 
internetových stránek, které se používají pro 
daný účel, jakož i veškeré příslušné 
informace nezbytné k jejich identifikaci. 
 
 
34) (…) má se za to, že sídlo 
maloobchodního prodejce se nachází ve 
členském státě: 
a) v případě fyzické osoby: nachází-li 
se místo její obchodní činnosti v tomto 
členském státě; 
b) v jiných případech: má-li 
maloobchodní prodejce své sídlo, ústřední 
správu nebo místo podnikání, včetně 
pobočky, zastoupení či jiné provozovny v 
tomto členském státě; 
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§ 13c odst. 2 
a 3 

(2) Před zahájením uvádění tabákových 
výrobků na trh formou přeshraničního 
prodeje na dálku spotřebitelům 
nacházejícím se v jiném členském státě 
Evropské unie je maloobchodní prodejce 
usazený v České republice povinen 
zaregistrovat se způsobem a v rozsahu 
stanoveném prováděcím právním 
předpisem u Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce a u příslušného 
orgánu členského státu Evropské unie, ve 
kterém se nacházejí skuteční nebo 
potencionální spotřebitelé.  

 
(3) Před zahájením uvádění tabákových 
výrobků na trh formou přeshraničního 
prodeje na dálku skutečným nebo 
potencionálním spotřebitelům v České 
republice je maloobchodní prodejce 
usazený v jiném členském státě Evropské 
unie nebo ve třetí zemi povinen 
zaregistrovat se způsobem a v rozsahu 
stanoveném prováděcím právním 
předpisem u Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce. 
 

32014L0040 Čl. 18 odst. 
1 

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

§ 13c odst. 4 
a 5 

(4) Před zahájením uvádění 
elektronických cigaret nebo náhradních 
náplní do nich na trh formou 
přeshraničního prodeje na dálku 
spotřebitelům nacházejícím se v jiném 
členském státě Evropské unie je 
maloobchodní prodejce usazený v České 
republice povinen zaregistrovat se 
způsobem a v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem 
u Ministerstva zdravotnictví a u 
příslušného orgánu členského státu 
Evropské unie, ve kterém se nacházejí 
skuteční nebo potencionální spotřebitelé. 

 
(5) Před zahájením uvádění 
elektronických cigaret nebo náhradních 
náplní do nich na trh formou 
přeshraničního prodeje na dálku 
skutečným nebo potencionálním 
spotřebitelům v České republice je 
maloobchodní prodejce usazený v jiném 
členském státě Evropské unie nebo ve 
třetí zemi povinen zaregistrovat se 
způsobem a v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem u 
Ministerstva zdravotnictví. 
 

32014L0040 
 

Čl. 20 odst. 
6 

6.   Článek 18 této směrnice se použije na 
přeshraniční prodeje elektronických cigaret 
a náhradních náplní na dálku. 
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§ 13c odst. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) Maloobchodní prodejce může zahájit 
uvádění tabákových výrobků, 
elektronických cigaret nebo náhradních 
náplní do nich na trh formou 
přeshraničního prodeje na dálku od 
okamžiku obdržení potvrzení o registraci 
od příslušných orgánů podle odstavců 2 
až 5. 
 
 
 
 

32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Čl. 18 odst. 
2 

2.   Příslušné orgány členských států zajistí, 
aby spotřebitelé měli přístup k seznamu 
všech maloobchodních prodejců, kteří jsou u 
nich zaregistrovaní. Při zpřístupňování 
tohoto seznamu členské státy zajistí, že jsou 
dodržovány pravidla a záruky uvedené ve 
směrnici 95/46/ES. Maloobchodní prodejci 
mohou začít uvádět na trh tabákové výrobky 
prostřednictvím přeshraničního prodeje na 
dálku od chvíle, kdy obdrželi potvrzení o své 
registraci u příslušného orgánu. 
 

§ 13d odst. 1 (1) Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce zveřejní na svých internetových 
stránkách seznam zaregistrovaných 
maloobchodních prodejců podle § 13c 
odst. 2 a 3.  

 
 

32014L0040 
 

Čl. 18 odst. 
2 

2.   Příslušné orgány členských států zajistí, 
aby spotřebitelé měli přístup k seznamu 
všech maloobchodních prodejců, kteří jsou u 
nich zaregistrovaní. Při zpřístupňování 
tohoto seznamu členské státy zajistí, že jsou 
dodržovány pravidla a záruky uvedené ve 
směrnici 95/46/ES. Maloobchodní prodejci 
mohou začít uvádět na trh tabákové výrobky 
prostřednictvím přeshraničního prodeje na 
dálku od chvíle, kdy obdrželi potvrzení o své 
registraci u příslušného orgánu. 
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§ 13d odst. 2 (2) Ministerstvo zdravotnictví zveřejní na 
svých internetových stránkách seznam 
zaregistrovaných maloobchodních 
prodejců podle § 13c odst. 4 a 5. 
 

32014L0040 Čl. 18 odst. 
2 

2.   Příslušné orgány členských států zajistí, 
aby spotřebitelé měli přístup k seznamu 
všech maloobchodních prodejců, kteří jsou u 
nich zaregistrovaní. Při zpřístupňování 
tohoto seznamu členské státy zajistí, že jsou 
dodržovány pravidla a záruky uvedené ve 
směrnici 95/46/ES. Maloobchodní prodejci 
mohou začít uvádět na trh tabákové výrobky 
prostřednictvím přeshraničního prodeje na 
dálku od chvíle, kdy obdrželi potvrzení o své 
registraci u příslušného orgánu. 

§ 13f odst. 1 (1) Výrobce, dovozce a distributor 
tabákových výrobků jsou povinni 
zaznamenávat převzetí všech 
jednotkových balení do svého držení, 
jakož i veškeré přesuny v rámci jejich 
držení a konečný výstup jednotkových 
balení z jejich držení. Tuto povinnost lze 
splnit označením a záznamem celého 
balení, například kartonu, krabice kartonů 
či palety, zůstane-li umožněno sledování 
a vyhledávání všech jednotkových balení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32014L0040 
 

Čl. 15 odst. 
5 

5.   Členské státy zajistí, aby všechny 
hospodářské subjekty, které jsou zapojeny 
do obchodu s tabákovými výrobky, od 
výrobce po poslední hospodářský subjekt, 
jenž bezprostředně předchází prvnímu 
maloobchodnímu prodejci, zaznamenávali 
převzetí všech jednotkových balení do 
svého držení, jakož i veškeré jejich interní 
pohyby a konečný výstup jednotkových 
balení z jejich držení. Tuto povinnost lze 
splnit prostřednictvím označení a záznamu 
celého balení, například kartonu, krabice 
kartonů či palety, pokud zůstane umožněno 
sledování a vyhledávání všech jednotkových 
balení. 

§ 13f odst. 2 (2) Výrobce, dovozce a distributor 
tabákových výrobků jsou povinni vést 
úplné a přesné záznamy o veškerém 
nakládání s tabákovými výrobky podle 
odstavce 1. 
 

32014L0040 Čl. 15 odst. 
6 

6.   Členské státy zajistí, aby všechny 
fyzické a právnické osoby zapojené do 
dodavatelského řetězce vedly úplné a 
přesné záznamy o všech příslušných 
transakcích. 
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§ 13f odst. 3 (3) Výrobce, dovozce a distributor 
tabákových výrobků jsou povinni 

a) uzavřít smlouvu o uchovávání 
údajů s nezávislou třetí stranou, 
která bude spravovat zařízení pro 
uchovávání všech příslušných 
údajů; smlouvu lze uzavřít po jejím 
předchozím schválení Evropskou 
komisí, 

b) zajistit, aby se zařízení pro 
uchovávání údajů fyzicky 
nacházelo na území členského 
státu Evropské unie, a 

c) uvést informace, které jsou 
obchodním tajemstvím nebo 
obchodně citlivými informacemi. 

 

32014L0040 Čl. 15 odst. 
8 

8.   Členské státy zajistí, aby výrobci a 
dovozci tabákových výrobků uzavřeli 
smlouvy o uchovávání údajů s nezávislou 
třetí stranou, která bude spravovat zařízení 
pro ukládání všech příslušných údajů. 
Zařízení pro uchovávání údajů se fyzicky 
nachází na území Unie. Vhodnost třetí 
strany, zejména její nezávislost a technické 
schopnosti, stejně jako smlouvu o 
uchovávání údajů schvaluje Komise. 
Činnost třetí strany monitoruje nezávislý 
externí auditor, kterého určí a platí tabákový 
výrobce a schvaluje Komise. Externí auditor 
předkládá příslušným orgánům a Komisi 
výroční zprávu, v níž posuzuje především 
jakákoliv porušení přístupnosti. 
Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
členských států, Komise a nezávislý externí 
auditor měli do zařízení pro uchovávání 
údajů plný přístup. V řádně odůvodněných 
případech může Komise nebo členské státy 
poskytnout výrobcům nebo dovozcům 
přístup k těmto uchovávaným údajům, 
pokud obchodně citlivé informace zůstanou 
odpovídajícím způsobem chráněny v 
souladu s příslušným právem Unie a 
vnitrostátním právem. 
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§ 13f odst. 4 (4) Výrobce tabákových výrobků je 
povinen 

a) poskytnout dovozcům a 
distributorům tabákových výrobků 
nezbytné zařízení, které umožní 
zaznamenávat zakoupení, prodej, 
uskladnění a přepravu tabákových 
výrobků nebo jiné nakládání s nimi 
a je schopné přečíst a předat 
zaznamenané údaje v elektronické 
podobě do zařízení podle 
odstavce 3 písm. a) a b), a 

 
 
 
 
 
 

b) zajistit nezávislého externího 
odborníka, který monitoruje 
činnost třetí strany a kterého 
schvaluje Evropská komise. 
 

32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014L0040 

Čl. 15 odst. 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 15 odst. 
8 druhý 

pododstavec 

7.   Členské státy zajistí, aby výrobci 
tabákových výrobků poskytovali všem 
hospodářským subjektům, které jsou 
zapojeny do obchodu s tabákovými výrobky, 
od výrobce po poslední hospodářský 
subjekt, jenž bezprostředně předchází 
prvnímu maloobchodnímu prodejci, včetně 
dovozců, skladů a přepravních společností, 
nezbytné zařízení, které umožní 
zaznamenávat zakoupení, prodej, 
uskladnění, přepravu tabákových výrobků 
nebo jiné nakládání s nimi. Toto zařízení 
musí být schopné přečíst a předat 
zaznamenané údaje v elektronické podobě 
do zařízení pro uchovávání údajů podle 
odstavce 8. 
 
 
Činnost třetí strany monitoruje nezávislý 
externí auditor, kterého určí a platí tabákový 
výrobce a schvaluje Komise. Externí auditor 
předkládá příslušným orgánům a Komisi 
výroční zprávu, v níž posuzuje především 
jakákoliv porušení přístupnosti. 
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§ 13f odst. 5 (5) Nezávislá třetí strana uvedená 
v odstavci 3 písm. a) musí Evropské 
komisi, Státní zemědělské a 
potravinářské inspekci, Celní správě 
České republiky a externímu odborníkovi 
umožnit plný přístup k zařízení pro 
uchovávání údajů. Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce může na 
základě řádně odůvodněné žádosti 
poskytnout výrobcům nebo dovozcům 
tabákových výrobků a výrobků 
souvisejících s tabákovými výrobky 
přístup k těmto uchovávaným údajům; 
obchodní tajemství a obchodně citlivé 
informace podle odstavce 3 písm. c) se 
neposkytnou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32014L0040 
 

Čl. 15 odst. 
8 třetí 

pododstavec 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
členských států, Komise a nezávislý externí 
auditor měli do zařízení pro uchovávání 
údajů plný přístup. V řádně odůvodněných 
případech může Komise nebo členské státy 
poskytnout výrobcům nebo dovozcům 
přístup k těmto uchovávaným údajům, 
pokud obchodně citlivé informace zůstanou 
odpovídajícím způsobem chráněny v 
souladu s příslušným právem Unie a 
vnitrostátním právem. 
 
 

§ 13f odst. 6 (6) Externí odborník předkládá 
ministerstvu a Evropské komisi výroční 
zprávu, v níž posuzuje především 
porušení přístupnosti podle odstavce 5.  
 

32014L0040 
 

Čl. 15 odst. 
8 druhý 

pododstavec 

Činnost třetí strany monitoruje nezávislý 
externí auditor, kterého určí a platí tabákový 
výrobce a schvaluje Komise. Externí auditor 
předkládá příslušným orgánům a Komisi 
výroční zprávu, v níž posuzuje především 
jakákoliv porušení přístupnosti. 

§ 13f odst. 7 (7) Výrobce, dovozce a distributor 
tabákových výrobků jsou povinni údaje 
uchovávat v nezměněné podobě. 
 

32014L0040 
 

Čl. 15 odst. 
9 

9.   Uchovávané údaje nesmí být změněny 
nebo vymazány žádným hospodářským 
subjektem, který je zapojen do obchodu s 
tabákovými výrobky. 
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§ 15 odst. 4 (4) Ministerstvo zajišťuje systém správní 
pomoci a spolupráce50) a koordinuje 
činnost zúčastněných správních úřadů, 
dozorových orgánů a ostatních 
zúčastněných organizací. 

_________________________ 
 
50) Čl. 50 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 
178/2002. 

 Hlava IV nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 
882/2004.“. 

 

32002R0178   

§ 15 odst. 5 (5) V systému rychlého varování podle 
odstavce 3 a v systému správní 
pomoci a spolupráce podle odstavce 4 
je národním kontaktním místem Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce, 
která plní rovněž povinnosti stanovené 
v této oblasti přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie50) a zvláštními 
právními předpisy. 

32004R0882   
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§ 15b odst. 1 (1) Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce informace přijaté podle § 12g 
odst. 1 a 3, § 13 odst. 1, 2 a 4 a § 13a 
odst. 2 a 3 bezodkladně poskytne 
ministerstvu a Ministerstvu zdravotnictví. 
 

32014L0040 
 

Čl. 24 odst. 
3 

3.   Členský stát může rovněž zakázat 
určitou kategorii tabáku či souvisejících 
výrobků z důvodů spojených s konkrétní 
situací v tomto členském státě, a pokud jsou 
tato opatření zdůvodněna potřebou chránit 
veřejné zdraví, a to s ohledem na vysokou 
úroveň ochrany lidského zdraví dosaženou 
prostřednictvím této směrnice. Tato 
vnitrostátní ustanovení se oznamují Komisi 
spolu s důvody jejich zavedení. Komise tato 
ustanovení do šesti měsíců ode dne 
obdržení oznámení stanoveného v tomto 
odstavci schválí či zamítne poté, co ověří, 
zda jsou oprávněná, nutná a přiměřená 
svému účelu a zda nejsou prostředkem 
jakékoliv diskriminace či skrytého omezení 
obchodu mezi členskými státy, a to s 
ohledem na vysokou úroveň ochrany 
lidského zdraví dosaženou prostřednictvím 
této směrnice. Nerozhodne-li Komise v této 
lhůtě, pokládají se vnitrostátní ustanovení za 
schválená. 

§ 15b odst. 2 (2) Ministerstvo oznamuje Evropské 
komisi maximální úrovně emisí, které 
stanoví pro jiné emise cigaret, než jsou 
emise dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého 
a maximální úrovně emisí tabákových 
výrobků jiných než cigarety.  
 

32014L0040 
 

Čl. 7 odst. 9 9.   Členské státy na základě vědeckých 
poznatků zakáží, aby byly na trh uváděny 
tabákové výrobky obsahující 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 
KMR vlastnosti tabákového výrobku. 
Členské státy oznámí Komisi opatření, která 
přijaly podle tohoto odstavce. 
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§ 15b odst. 3 (3) Ministerstvo oznamuje Evropské 
komisi seznam laboratoří schválených 
k měření emisí dehtu, nikotinu a oxidu 
uhelnatého z cigaret. Laboratoře nesmí 
být přímo nebo nepřímo vlastněny nebo 
ovládány tabákovým průmyslem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32014L0040 
 

Čl. 4 odst. 2 2.   Měření uvedená v odstavci 1 ověřují 
laboratoře schválené a sledované 
příslušnými orgány členských států. 
Tyto laboratoře nesmí být přímo či nepřímo 
vlastněny ani ovládány tabákovým 
průmyslem. 
Členské státy oznámí Komisi seznam 
schválených laboratoří, ve kterém jsou 
obsažena kritéria použitá pro schvalování a 
používané metody sledování a po jakékoli 
změně tento seznam vždy aktualizují. 
Komise tyto seznamy schválených laboratoří 
zveřejní. 

§ 15b odst. 4 (4) Ministerstvo oznamuje Evropské 
komisi metody měření, které se používají 
pro jiné emise cigaret, než jsou emise 
dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého a 
emise tabákových výrobků jiných než 
cigarety. 
 
 
 
 
 
 
 

32014L0040 
 

Čl. 4 odst. 4 4.   Členské státy oznámí Komisi jakékoliv 
metody měření, které používají pro jiné 
emise cigaret, než jsou emise uvedené v 
odstavci 3, a pro emise tabákových výrobků 
jiných než cigarety. 
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§  16b odst. 2 
a 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 17a až 17d 

(2) Výrobce nebo dovozce je povinen 
uhradit náklady vynaložené na posouzení 
v rámci kontroly, zda 

a) má tabákový výrobek 
charakteristickou příchuť, 

b) jsou používány zakázané přísady 
nebo příchuti, nebo 

c) tabákový výrobek obsahuje 
přísady, jejichž množství 
významně a v měřitelné míře 
zvyšuje toxický nebo návykový 
účinek tabákového výrobku nebo 
zesiluje vlastnosti karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci. 

 
(3) O náhradě nákladů vynaložených na 
posouzení podle odstavce 2 rozhodne 
orgán dozoru. Tato náhrada je příjmem 
státního rozpočtu a vybírá ji orgán dozoru, 
který ji uložil. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014L0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014L0040 

Čl. 7 odst. 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 6 odst. 4 
třetí 

pododstavec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 23 odst. 
3 

13.   Členské státy a Komise mohou 
výrobcům a dovozcům tabákových výrobků 
účtovat přiměřené poplatky za posouzení 
toho, zda má tabákový výrobek 
charakteristickou příchuť, zda jsou 
používány zakázané přísady či příchuti a 
zda tabákový výrobek obsahuje přísady, 
jejichž množství významně a v měřitelné 
míře zvyšuje toxický nebo návykový účinek 
tabákového výrobku nebo zesiluje KMR 
vlastnosti tabákového výrobku. 
 
 
 

Komise a dotčené členské státy mohou 
požadovat, aby tyto zprávy byly předmětem 
srovnávacího hodnocení nezávislého 
vědeckého orgánu, zejména pokud jde o 
jejich vyčerpávající povahu, metodologii a 
závěry. Obdržené informace pomohou 
Komisi a členským státům při přijímání 
rozhodnutí podle článku 7. Členské státy a 
Komise mohou výrobcům nebo dovozcům 
tabákových výrobků účtovat přiměřené 
poplatky za tato srovnávací hodnocení. 
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§ 16b odst. 4 
a 5 

(4) Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce nebo Evropská komise mohou 
požadovat, aby zpráva podle § 13a odst. 
2 byla předmětem srovnávacího 
hodnocení nezávislého vědeckého 
orgánu, zejména pokud jde o 
vyčerpávající povahu, metodologii 
a závěry zprávy. Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce rozhodne o 
nákladech za provedené srovnávací 
hodnocení. 

 
(5) Výrobce nebo dovozce je povinen 
uhradit náklady za provedení 
srovnávacího hodnocení zprávy podle 
odstavce 4.“. 
 

32014L0040 
 

Čl. 6 odst. 4 
třetí 

pododstavec 

Komise a dotčené členské státy mohou 
požadovat, aby tyto zprávy byly předmětem 
srovnávacího hodnocení nezávislého 
vědeckého orgánu, zejména pokud jde o 
jejich vyčerpávající povahu, metodologii a 
závěry. Obdržené informace pomohou 
Komisi a členským státům při přijímání 
rozhodnutí podle článku 7. Členské státy a 
Komise mohou výrobcům nebo dovozcům 
tabákových výrobků účtovat přiměřené 
poplatky za tato srovnávací hodnocení. 
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§ 17c (1) Výrobce tabákových výrobků se 
dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 12 odst. 1 použije k 
výrobě tabákových výrobků jiný 
než surový nebo technologicky 
upravený tabák anebo 
nepovolenou látku nebo její 
nepřípustné množství,  

b) v rozporu s § 12 odst. 5 použije 
pro výrobu tabákových výrobků 
přísady způsobující určitou 
charakteristickou příchuť nebo 
zvyšující návykovost, toxicitu nebo 
karcinogenní, mutagenní nebo pro 
reprodukci toxické vlastnosti, 

c) neposkytne dovozcům tabákových 
výrobků nezbytné zařízení podle § 
13f odst. 4 písm. a), nebo 

d) nezajistí externího odborníka 
podle § 13f odst. 4 písm. b). 

 
(2) Výrobce, dovozce, maloobchodní 
prodejce nebo distributor tabákových 
výrobků se dopustí správního deliktu tím, 
že 

a) v rozporu s § 12 odst. 2 uvede na 
trh tabákové výrobky, které 
obsahují zakázané látky 
stanovené prováděcím právním 
předpisem, 

b) v rozporu s § 12 odst. 3 uvede na 
trh tabák určený k orálnímu užití, 

c) v rozporu s § 12 odst. 4 uvede na 
trh cigarety s charakteristickou 
příchutí nebo tabák určený k 
ručnímu balení cigaret s 
charakteristickou příchutí, 

 

32014L0040 
 

Čl. 23 odst. 
3 

3.   Členské státy stanoví pravidla pro 
sankce za porušení vnitrostátních právních 
předpisů přijatých na základě této směrnice 
a přijmou veškerá opatření nezbytná k 
zajištění jejich prosazování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Veškeré peněžité správní 
sankce, které mohou být uloženy za 
záměrné porušení předpisů, mohou 
vyrovnávat hospodářské výhody získané 
tímto porušením. 
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d) v rozporu s § 12 odst. 6 uvede na 

trh cigarety nebo tabák určený 
k ručnímu balení cigaret 
obsahující aromata, 

e) v rozporu s § 12 odst. 6 vyrábí, 
distribuuje, doveze nebo uvede na 
trh tabákový výrobek obsahující 
tabák nebo nikotin ve filtrech, 
papírech nebo kapslích, 

f) v rozporu s § 12b odst. 1 vyrobí, 
distribuuje, doveze nebo uvede na 
trh tabákový výrobek, který 
obsahuje zakázaný prvek nebo 
rys, 

g) v rozporu s § 12b odst. 2 uvede na 
trh cigarety nebo tabák určený k 
ručnímu balení cigaret, které 
nesplňují požadavky na vzhled, 
vlastnosti nebo obsah 
jednotkových balení, 

h) v rozporu s § 12b odst. 3 uvede na 
trh cigarety, které přesahují 
maximální úrovně emisí,  

i) nezajistí označení tabákového 
výrobku jedinečným 
identifikátorem podle § 12c 
odst. 1, 

j) nezajistí označení tabákového 
výrobku bezpečnostním prvkem 
podle § 12c odst. 2, 

k) nezajistí označení tabákového 
výrobku určeného ke kouření 
podle § 12d odst. 1, 

l) tabákových výrobků podle § 12f, 
nebo 
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 m) nezajistí označení bezdýmných 
tabákových výrobků podle § 12f, 
nebo 

n) nesplní oznamovací povinnost 
podle § 12g odst. 1 nebo 3. 

 
(3) Výrobce nebo dovozce tabákových 
výrobků se dopustí správního deliktu tím, 
že 

a) nesplní oznamovací povinnost 
podle § 13 odst. 1 nebo 2, 

b) nepředloží Státní zemědělské a 
potravinářské inspekci studie 
podle § 13 odst. 4, 

c) neuzavře smlouvu o uchovávání 
údajů s nezávislou třetí stranou 
podle § 13f odst. 3 písm. a), 

d) nezajistí, aby se zařízení pro 
uchovávání údajů nacházelo na 
území členského státu Evropské 
unie podle § 13f odst. 3 písm. b), 
nebo 

e) neuvede informace, které jsou 
obchodním tajemstvím nebo 
obchodně citlivými informacemi 
podle § 13f odst. 3 písm. c). 

 
(4) Výrobce, dovozce, maloobchodní 
prodejce nebo distributor elektronických 
cigaret nebo náhradních náplní do nich se 
dopustí správního deliktu tím, že 
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a) nezajistí uvedení požadovaných 

údajů na jednotkovém balení 
nebo vnějším balení 
elektronických cigaret nebo 
náhradních náplní do nich podle 
§ 12h odst. 1, nebo 

b) nezajistí, aby jednotková balení 
elektronických cigaret nebo 
náhradních náplní do nich 
obsahovala leták s 
požadovanými údaji podle § 12h 
odst. 2. 

 
 
(5) Výrobce nebo dovozce distributor 
elektronických cigaret nebo náhradních 
náplní do nich se dopustí správního 
deliktu tím, že   

a) nesplní oznamovací povinnost 
podle § 12h odst. 3, 

b) nezavede nebo neudržuje systém 
pro shromažďování informací 
podle § 12h odst. 5 písm. a), 

c) nepřijme nápravné opatření podle 
§ 12h odst. 5 písm. b),  

d) nesplní oznamovací povinnost 
podle § 12h odst. 5 písm. c), 
nebo 

e) nesplní dodatečnou informační 
povinnost podle § 12i odst. 3. 
 

(6) Výrobce, dovozce, maloobchodní 
prodejce nebo distributor bylinných 
výrobků určených ke kouření se dopustí 
správního deliktu tím, že 
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a)  uvede na trh bylinné výrobky 
určené ke kouření v rozporu s § 
12j odst. 1, nebo 

b) nezajistí u bylinných výrobků 
určených ke kouření na 
jednotkovém balení výrobku 
a vnějším balení uvedení údajů 
podle § 12j odst. 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 17e Externí odborník se dopustí správního 
deliktu tím, že nepředloží ministerstvu 
nebo Evropské komisi výroční zprávu 
podle § 13f odst. 6. 
 

32014L0040 
 

Čl. 23 odst. 
3 

3.   Členské státy stanoví pravidla pro 
sankce za porušení vnitrostátních právních 
předpisů přijatých na základě této směrnice 
a přijmou veškerá opatření nezbytná k 
zajištění jejich prosazování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Veškeré peněžité správní 
sankce, které mohou být uloženy za 
záměrné porušení předpisů, mohou 
vyrovnávat hospodářské výhody získané 
tímto porušením. 
 
 

Čl. III 
Změna 

zákona č. 
146/2002 Sb. 

    
 

§ 3 odst. 1 
písm. b)  

 (1) Inspekce u fyzických a právnických 
osob (dále jen "kontrolované osoby") 
kontroluje zemědělské výrobky, potraviny  
,tabákové výrobky nebo výrobky 
související s tabákovými výrobky, přitom 
kontroluje zejména,  
  

2014L0040 Čl. 2, bod 
40) 

40) „uváděním na trh“ poskytnutí výrobků, 
bez ohledu na jejich místo výroby, 
spotřebitelům, kteří se nacházejí v Unii, za 
úplatu či zdarma, a to i prostřednictvím 
prodeje na dálku; v případě přeshraničního 
prodeje na dálku se výrobek považuje za 
uvedený na trh ve členském státě, ve 
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b) zda při výrobě zemědělských výrobků 
nebo potravin nebo při jejich distribuci 
nebo  uvádění na trh anebo při výrobě 
tabákových výrobků nebo výrobků 
souvisejících s tabákovými výrobky nebo 
při jejich uvádění na trh jsou dodržovány 
podmínky stanovené zvláštními právními 
předpisy, mezinárodními smlouvami nebo 
přímo použitelnými předpisy Evropské 
unie,  
 

kterém se nachází spotřebitel; 
 
 

§ 3 odst. 1 
písm. e) 

 
e) zda zemědělské výrobky nebo 
potraviny distribuované nebo uváděné na 
trh anebo tabákové výrobky nebo výrobky 
související s tabákovými výrobky uváděné 
na trh jsou bezpečné,   
 

2014L0040 Čl. 2, bod 
40) 

40) „uváděním na trh“ poskytnutí výrobků, 
bez ohledu na jejich místo výroby, 
spotřebitelům, kteří se nacházejí v Unii, za 
úplatu či zdarma, a to i prostřednictvím 
prodeje na dálku; v případě přeshraničního 
prodeje na dálku se výrobek považuje za 
uvedený na trh ve členském státě, ve 
kterém se nachází spotřebitel; 
 

§ 5 odst. 1 
písm. e)  

(1) Inspektor vydá opatření, kterým 
kontrolované osobě  
 
e) pozastaví uvádění zemědělských 
výrobků nebo potravin na trh anebo 
distribuci nebo uvádění tabákových 
výrobků na trh při podezření, že nejsou 
bezpečné36),  
 

2014L0040 Čl. 2, bod 
40) 

40) „uváděním na trh“ poskytnutí výrobků, 
bez ohledu na jejich místo výroby, 
spotřebitelům, kteří se nacházejí v Unii, za 
úplatu či zdarma, a to i prostřednictvím 
prodeje na dálku; v případě přeshraničního 
prodeje na dálku se výrobek považuje za 
uvedený na trh ve členském státě, ve 
kterém se nachází spotřebitel; 

§ 5a odst. 2 (2) Inspektor vydá souhlas s uváděním na 
trh zemědělských výrobků nebo potravin, 
jejichž uvádění na trh bylo pozastaveno 
podle § 5 odst. 1 písm. e), nebo 
s distribucí nebo uváděním na trh 
tabákových výrobků, jejichž distribuce 
nebo uvádění na trh bylo pozastaveno 

2014L0040 Čl. 2, bod 
40) 

40) „uváděním na trh“ poskytnutí výrobků, 
bez ohledu na jejich místo výroby, 
spotřebitelům, kteří se nacházejí v Unii, za 
úplatu či zdarma, a to i prostřednictvím 
prodeje na dálku; v případě přeshraničního 
prodeje na dálku se výrobek považuje za 
uvedený na trh ve členském státě, ve 
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podle § 5 odst. 1 písm. e), a to 
neprodleně, nejpozději však do 15 dnů 
ode dne, kdy kontrolovaná osoba 
prokáže, že jsou bezpečné. 

kterém se nachází spotřebitel; 
 

Čl. IV 
Změna 

zákona č.  
40/1995 Sb. 
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      § 3a 

 

 

§ 3a 
Elektronické cigarety 

 
(1) Zakazuje se reklama, jejímž cílem 
nebo přímým nebo nepřímým účinkem je 
propagace elektronických cigaret41) a 
náhradních náplní do nich, šířená 
prostřednictvím služeb informační 
společnosti10a) nebo v periodickém tisku2), 
neperiodických publikacích3), na letácích, 
plakátech nebo jiných tiskovinách, s 
výjimkou publikací, které jsou určeny 
výlučně profesionálům v obchodě s 
elektronickými cigaretami a náhradními 
náplněmi do nich, a publikací, které jsou 
tištěny a zveřejněny ve třetích zemích, 
pokud tyto publikace nejsou primárně 
určeny pro vnitřní trh Evropské unie.  
 
(2) Zakazuje se jakákoli forma 
sponzorování akcí, činností nebo 
jednotlivců, jejichž cílem nebo přímým 
nebo nepřímým účinkem je propagace 
elektronických cigaret a náhradních 
náplní do nich, pokud se objekt 
sponzorování týká několika členských 
států Evropské unie nebo se koná 
v několika členských státech Evropské 
unie anebo dosahuje přeshraničního 
účinku jiným způsobem. 

 
 
 

2014L0040 Čl. 20, bod 5, 
písm. a) a d) 

Členské státy zajistí, aby: 

a) byla zakázána obchodní sdělení v rámci 
služeb informační společnosti, v tisku a 
jiných tištěných publikacích, jejichž cílem či 
přímým nebo nepřímým účinkem je 
propagace elektronických cigaret a 
náhradních náplní, s výjimkou publikací, 
které jsou určeny výlučně profesionálům 
v obchodě s elektronickými cigaretami a 
náhradními náplněmi, a publikací, které jsou 
tištěny a zveřejněny ve třetích zemích, 
pokud tyto publikace nejsou primárně 
určeny pro trh unie; 

d) byla zakázána jakákoliv forma veřejného 
nebo soukromého příspěvku na jakoukoliv 
akci nebo činnost či ve prospěch jednotlivce 
s cílem či přímým nebo nepřímým účinkem 
propagovat elektronické cigarety a náhradní 
náplně, jež se týkají více členských států 
nebo jež se konají na území více členských 
států nebo jež mají jiným způsobem 
přeshraniční účinky; 
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§ 8 odst. 1 
písm. n) 

p) v rozporu s § 3a odst. 1 šíří reklamu na 
elektronické cigarety a náplně do nich. 
 

2014L0040 Čl. 23, bod 3 Členské státy stanoví pravidla pro sankce za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
prosazování. Sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Veškeré peněžité 
správní sankce, které mohou být uloženy za 
záměrné porušení předpisů, mohou 
vyrovnávat hospodářské výhody získané 
tímto porušením. 

§ 8a odst. 1 
písm. q)  

t) v rozporu s § 3a odst. 1 šíří reklamu na 
elektronické cigarety a náplně do nich. 
 

2014L0040 Čl. 23, bod 3 Členské státy stanoví pravidla pro sankce za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
prosazování. Sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Veškeré peněžité 
správní sankce, které mohou být uloženy za 
záměrné porušení předpisů, mohou 
vyrovnávat hospodářské výhody získané 
tímto porušením. 

§ 8a odst. 4 
písm. d)  

d) poruší zákaz sponzorování podle § 3 

nebo podle § 3a. 

 

2014L0040 Čl. 23, bod 3 Členské státy stanoví pravidla pro sankce za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
prosazování. Sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Veškeré peněžité 
správní sankce, které mohou být uloženy za 
záměrné porušení předpisů, mohou 
vyrovnávat hospodářské výhody získané 
tímto porušením. 
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Čl. V     
Změna 
zákona č. 
231/2001 Sb. 

 

    

§ 48 odst. 1 
písm. g) 

g) obchodní sdělení týkající se 
cigaret, jiných tabákových výrobků, 
elektronických cigaret nebo 
náhradních náplní elektronických 
cigaret, 

 

2014L0040 Čl. 20 odst. 5 
písm. b) a e) 

5.   Členské státy zajistí, aby: 
b)byla zakázána obchodní sdělení v 
rozhlase, jejichž cílem či přímým nebo 
nepřímým účinkem je propagace 
elektronických cigaret a náhradních náplní; 
e)byla pro elektronické cigarety a náhradní 
náplně zakázána audiovizuální obchodní 
sdělení, na něž se vztahuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU 
(19). 
 

 
 § 53a odst. 4 

písm. a)  
V § 53a odst. 4 písmeno a) zní: 

a) cigarety, jiné tabákové výrobky, 
elektronické cigarety, náhradní náplně do 
nich nebo umístění produktu osoby, 
jejímž hlavním předmětem činnosti je 
výroba nebo prodej cigaret, jiných 
tabákových výrobků, elektronických 
cigaret nebo náhradních náplní do nich, 
nebo“. 

2014L0040 Čl. 20 odst. 5 
písm. e) 

e) byla pro elektronické cigarety a 
náhradní náplně zakázána audiovizuální 
obchodní sdělení, na něž se vztahuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/13/EU (19). 

Čl. VI 
Změna 

zákona č. 
132/2010 Sb. 
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§ 8 odst. 2 
písm. b)  

(2) Zakazují se 
b) audiovizuální obchodní sdělení 
týkající se cigaret, jiných tabákových 
výrobků, elektronických cigaret nebo 
náhradních náplní do nich 

2014L0040                                                Čl. 20 odst. 5 
písm. e) 

e) byla pro elektronické cigarety a náhradní 
náplně zakázána audiovizuální obchodní 
sdělení, na něž se vztahuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU 
(19). 
 

§ 10 odst. 4 
písm. a)  

(4) Pořady nesmějí obsahovat umístění 
produktu, pokud se jedná   

a) cigarety, jiné tabákové výrobky, 
elektronické cigarety nebo náhradní 
náplně do nich nebo umístění produktu 
osoby, jejímž hlavním předmětem činnosti 
je výroba nebo prodej cigaret, jiných 
tabákových výrobků, elektronických 
cigaret nebo náhradních náplní do nich, 
nebo“. 
 
 

2014L0040 Čl. 20 odst. 5 
písm. e) 

e) byla pro elektronické cigarety a náhradní 
náplně zakázána audiovizuální obchodní 
sdělení, na něž se vztahuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU 
(19). 
 
 
 
 

Čl. X 

 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 
20. května 2016, s výjimkou ustanovení 
a) čl. I bodu 13, čl. I bodu 30, pokud jde o 

§ 9a odst. 1 písm. c), čl. I bodu 31, čl. I 
bodu 51, pokud jde o § 16 odst. 1 
písm. a) a b) a § 16 odst. 2 písm. a) a 
b), a čl. I bodu 52, pokud jde o § 16 
odst. 3 písm. a) a b), § 16 odst. 4 písm. 
d) a § 16 odst. 5 písm. d), a čl. VIII, 
která nabývají účinnosti dnem 
1. ledna 2017, 

b) čl. I bodu 39, pokud jde o § 12c odst. 1 
a 2, které nabývá účinnosti dnem 
20. května 2019, a 

c) čl. I bodu 39, pokud jde o § 12c odst. 3 
a 4, které nabývá účinnosti dnem 
20. května 2024. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014L0040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 15 odst. 
13 
 
 
 
 
Čl. 16 odst. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.   Odstavce 1 až 10 se použijí pro 
cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret od 
20. května 2019 a pro tabákové výrobky jiné 
než cigarety a tabák k ručnímu balení od 20. 
května 2024. 
 
3.   Odstavec 1 se použije pro cigarety a 
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(2) Ustanovení čl. I bod 39, pokud jde o § 
12d odst. 1 písm. e), pozbývá platnosti 
uplynutím dne 19. května 2019. 
 
(3) Ustanovení čl. I bod 39, pokud jde o § 
12e písm. c) a § 12f písm. c), pozbývá 
platnosti uplynutím dne 19. května 2024. 

 

tabák k ručnímu balení cigaret od 20. května 
2019 a pro tabákové výrobky jiné než 
cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret od 
20. května 2024. 

 § 12 odst. 7 2014L0040 Čl. 7 odst. 14 14.   Pokud jde o tabákové výrobky s 
charakteristickou příchutí, jejichž objemy 
prodeje v celé Unii představují v určité 
kategorii výrobků 3 % nebo více, tento 
článek se uplatní od 20. května 2020. 

 
 

 
 

Číslo předpisu EU (kód 
CELEX) 
 

Název předpisu EU 
 

32014L0040 
 

 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování 
právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a 
prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES. 
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32004R0853 
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 
stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu. 

32011R1169 
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 1999/10/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. 
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