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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 25. července 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 následující informace:  

 

1) Je produkt „xxx“ bylinným produktem určeným ke kouření, dle §12j Zák. č. 

110/97, o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů? 

2) Je produkt „xxx“ elektronickou cigaretou, dle §12h Zák. č. 110/97, o 

potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů? 

3) Pokud produkt „xxx“ nespadá do ani jedné z výše uvedených kategorií, do jaké 

kategorie tedy spadá? 

4) Z jakého důvodu nemusí balení produktu „xxx obsahovat zdravotní varování dle 

§5 Vyhlášky ě. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do 

nich a bylinných výrobcích určených ke kouření? 

5) Z jakého důvodu nemusí balení produktu „xxx obsahovat zdravotní varování dle 

§9 Vyhlášky č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do 

nich a bylinných výrobcích určených ke kouření? 

6) Musí tedy balení produktu „xxx“ obsahovat nějaké jiné zdravotní varování než 

informaci, že „výrobek není určen pro mladší 18. let, že není určen pro nekuřáky, 

těhotné ženy, alergiky.... a dále jak je uvedeno na balení? 

 

Doplňuji, že jste zaslal k dotazovanému fotografie. 

 

K Vaší žádosti sděluji: 

 

 

K dotazům 1 až 3: 

 

Z přiložených fotografií balení výrobku nelze jednoznačně určit, o jaký výrobek se jedná. 

Při určování kategorie výrobku je třeba vycházet z definic jednotlivých výrobků uvedených 

v § 2 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
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některých souvisejících zákonů, v platném znění, dále jen „zákon“. Nicméně dle nápisů  

a vyobrazení výrobku na obalu by se mohlo jednat o jednorázovou beznikotinovou 

elektronickou cigaretu. 

 

Elektronickou cigaretou se dle § 2 odst. 2 písm. e) zákona rozumí „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“. 

 

Dle vyobrazení na obale má výrobek náustek (prostřednictvím kterého mohou být výpary 

patrně užívány). Z informací uvedených na obalu rovněž vyplývá, že výrobek neobsahuje 

nikotin (výpary budou jiné než obsahující nikotin), kapacita náplně jsou 2 ml, příchuť 

náplně je Watermelon nebo Mango Ice. 

 

 

K dotazu 4: 

 

Dle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních 

do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření, dále jen „vyhláška“ „Zdravotní varování 

na každém jednotkovém balení a na jakémkoliv vnějším balení elektronických cigaret 

obsahujících nikotin a náhradních náplní obsahujících nikotin zní: "Tento výrobek 

obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití nekuřáky se nedoporučuje." 

Na balení podle věty první nelze uvést žádný další text, který by jakýmkoliv způsobem toto 

zdravotní varování komentoval, parafrázoval nebo se na něj odvolával.“ 

 

Je-li možno dle § 2 odst. 2 písm. e) zákona výrobek kategorizovat jako elektronickou 

cigaretu, potom na jednotkovém a vnějším balení nemusí být z důvodu absence nikotinu 

uvedeno zdravotní varování. 

 

 

 

 

 

 

K dotazu 5: 

 



 

 

 

3 

 

 

Je-li možno výrobek kategorizovat podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona jako bylinný výrobek 

určený ke kouření, potom musí být na jednotkovém a vnějším balení výrobku uvedeno 

zdravotní varování podle § 9 vyhlášky. 

 

 

K dotazu 6: 

 

Veškeré značení a uvádění zdravotního varování se odvíjí od kategorie výrobku, do které 

produkt spadá, a to na základě definic uvedených v § 2 zákona. 

 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


