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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

5. listopadu 2021, evidovanou pod č.j. xxx, kterou jste vznesl níže uvedené dotazy: 

 a) zda bylo Ministerstvu zdravotnictví oznámeno uvedení na trh těchto produktů, jakožto 

elektronických cigaret: a. inhalátor Inhale Health Melatonin Lavender Dream inhalátor, 

značka Inhale Health, EAN 0856923006021 https://www.drmax.cz/inhale-

healthmelatonin-lavender-dream-inhaler), b. inhalátor Melatonin Chocolate Midnight, 

značka Inhale Health, EAN 0856923006533, výrobce 

xxx(https://www.inhalehealth.cz/melatonin-v2-new#koupit)? 

b) pokud ano, které subjekty výše uvedené doplňky na trh uvedly? 

c) zda je inhalátor určený k inhalaci náplně obsahující melatonin (a neobsahující nikotin) 

považován za elektronickou cigaretu ve smyslu zákona č. 110/1997 Sb.,? 

Vám sděluji následující:  

Ad a) 

Inhalátory zn. Inhale Health nebyly Ministerstvu zdravotnictví oznámeny jako 

elektronické cigarety či náhradní náplně – viz pravidelně aktualizovaný přehled 

zveřejněný na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví zde: 

https://www.mzcr.cz/bylinne-vyrobky-urcene-ke-koureni-elektronicke-cigarety-a-

nahradni-naplne-do-nich-ktere-vyrobci-a-dovozci-oznamili-prostrednictvim-elektronicke-

vstupni-brany-pro-predkladani-informaci-eu-ceg/. 

 

Ad b) 
V souvislosti s odkazem na Ad a) nemůžeme určit, které subjekty uvedly inhalátory na 

trh České republiky. 

 

Ad c) 

Inhalátor určený k inhalaci náplně obsahující melatonin může být považován za 

elektronickou cigaretu ve smyslu zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, v platném znění, dále jen „zákon“, pakliže není prezentován a oznámen jako 

zdravotnický prostředek a zároveň naplňuje definici elektronické cigarety uvedené v § 2 

odst. 2 písm. e) zákona, dle kterého se elektronickou cigaretou rozumí výrobek, který lze 
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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. Dle popisu uvedeném na webových stránkách 

www.inhalehealth.cz výrobek naplňuje definici elektronické cigarety. Avšak taková 

elektronická cigareta je v rozporu s obecnými požadavky na elektronické cigarety 

a náhradní náplně do nich uvedenými v § 3 odst. 5 písm. a) a b) prováděcí vyhlášky 

č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných 

výrobcích určených ke kouření. 

Informace o prodeji inhalátorů s melatoninem předáme místně příslušným krajským 

hygienickým stanicím k prošetření. 

 

 

 
S pozdravem 
 

 

Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 

http://www.inhalehealth.cz/

