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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  
 
Dne 5. dubna 2022 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx.  
 
Předmětným podáním jste požádal o informace ve věci, zda je CBD látkou prezentovanou 
veřejnosti jako látka zdraví prospěšná ve smyslu § 3 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 37/2017 
Sb. 
 
K Vaší žádosti sděluji následující: 
 
Ustanovení § 3 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, 

náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření, dále jen „vyhláška“, 

je transpozicí ustanovení čl. 7 odst. 6 písm. a) v součinnosti s čl. 20 odst. 3 písm. c) 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 směrnic 2001/37/ES, dále jen „směrnice“. Tato 

ustanovení směrnice reagují na bod 18 preambule směrnice, dle které určité přísady jsou 

používány za účelem vytvoření dojmu o zdravotních výhodách výrobků. Tyto přísady by měly 

být zakázány. Zároveň bod 15 preambule směrnice uvádí, že pokyny podle rámcové úmluvy 

vyzývají k odstranění složek, které vytvářejí dojem o zdravotní prospěšnosti. Dále dle bodu 47 

směrnice by si členské státy při přijímání pravidel měly být vědomy možné přitažlivosti výrobků 

pro nekuřáky. 

Kanabidiol, dále jen „CBD“, je znám jako jedna z hlavních látek obsažených v konopí, které 

jsou předmětem velkého vědeckého zájmu v možnostech jeho působení na lidský organismus.  

V České republice je dostupný rovněž prodej léčebného konopí. Proto ve vztahu k § 3 odst. 5 

písm. a) vyhlášky a záměrům směrnice jsme názoru, že složka CBD by neměla být obsažena 

v tekutých náplních do elektronických cigaret, neboť může vytvářet dojem o zdravotních 

výhodách, zdravotní prospěšnosti, čímž může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně užití, 

které by v případě absence CBD ve výrobku neučinil.  

Závěrem si dovoluji upozornit, že toto stanovisko není právně závazné, neboť takový výklad 

právních předpisů mohou v konkrétních případech provádět pouze soudy České republiky. 

 
 
S pozdravem  
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Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 


