
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI

Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 ll l, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, IČ 71009302

V Liberci dne 12.2.2021

č.j.: KHSLB 02258/2021

Vyřizuje: Ing. Machková, tel.: 485 253 125

Sdělení

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci obdržela Vaši žádost o poskytnutí
informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Předmětem Vaši
žádosti byly informace v oblasti označováni elektronických cigaret, náhradních náplni do nich a
bylinných výrobků určených ke kouřeni dle § 5 odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 37/2017 Sb..
Dále bylo požadováno poskytnuti veškerých rozhodnuti Krajské hygienické stanice Libereckého kraje
se sídlem v Liberci, týkajIcI se výkladu nebo aplikace výše uvedeného ustanoveni vyhlášky.

· odpověď' k otázce Č, 1 v rámci z. Č. 106/99 Sb.

Dle § 5 odst. 5 písm. a) a b) vyhlášky č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních
do nich a bylinných výrobcích určených ke kouřeni, dále jen ,,Vyhláška", Označenlsamotné
elektronické cigarety a náhradní náplně, jednotkového baleni a jakéhokoliv vnějšího balení nesmí
obsahovat žádnÝ prvek nebo rys, který
a) propaquje elektronickou cigaretu nebo náhradní náplň do ní nebo podporuje jejich spotřebu
vytvářením mylného dojmu, pokud jde o vlastnosti výrobku, jeho účinky na zdraví rizika a emise,
b) naznačuje, že elektronická cigareta nebo náhradní náplň do níje méně škodlivá nežjiné výrobky,
nebo Že jejím cílem je sn/ženl účinků některých škodlivých složek kouře nebo že má vita/izačnĹ
enerqizu/'l'cĹ léčivé, om/azuj/c/ nebo př/rodn/ účinky, nebo vlastnosti produktu ekologického
zemědělství, nebo jiné zdravotní přínosy nebo přínosy pro životn/sty/.
Dle § 5 odst. 7 Vyhlášky Prvkem nebo rysem, kterýje zakázaný podle odstavce 5 nebo 6, může být
text, symbol jméno, obchodní značka, figurativní nebo jiný znak.
§ 13e zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplněni některých
souvisejÍcÍch zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, dále jen ,,zákon", taxativně
vyjmenovává, které informace musí být uvedeny v českém jazyce. Mezi tyto informace není zařazen
název výrobku.
Analogicky je tak možno dojit k závěru, že název výrobku může být uveden v českém, ale i jiném
jazyce, avšak zároveň tento, ať už český nebo cizojazyčný, název musí být v souladu s § 5 vyhlášky.
cizojazyčný název elektronické cigarety, který má několik různých významů, z nichž jeden znamená
,,skvělý", ale může znamenat také ,,narkotikum" či ,,lék", může naznačovat, že má léčivé účinky, což je
v rozporu s ustanovením § 5 odst. 5 písm. b) vyhlášky.

Bez konkrétního obalu, veškerého textu a etikety nelze posoudit značení výrobku, tedy není možné
zkontrolovat jeho správnost a soulad s vyhláškou.
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· odpověď' k otázce č. 2 v rámci z. č. 106/99 Sb.

Odděleni PBU, odbor hygieny výživy a předmětů běžného užIvánI Krajské hygienické stanice se sídlem
v Liberci nevydalo dosud žádné rozhodnutí, týkajIcI se § 5 odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 37/ 2017 Sb., o
elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouřeni.

S pozdravem

Ing. Alena Machková
vedoucí oddělení předmětů běžného užívání

v odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
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