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V Olomouci dne  22.2.2021 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Dne 28.1.2021 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem 

v Olomouci, (dále jen povinný subjekt), žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 

106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů, související s požadavky 

na označování elektronických cigaret a náhradních náplní do nich stanovených  

v § 5 odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních 

náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření (dále jen „vyhláška č. 37/2017 

Sb.“), a to konkrétně poskytnutí následujících informací:  
 

 „Požadovaná informace č. 1: Je s výše citovaným ustanovením Vyhlášky v rozporu 

cizojazyčný (tedy nikoliv český) název elektronické cigarety, který má (jak je v tomto jazyce 

časté) několik různých významů, z nichž jeden znamená „skvělý“, avšak totéž slovo může 

znamenat také „narkotikum“ či „lék“? 

Požadovaná informace č. 2: Žádám o poskytnutí veškerých rozhodnutí Krajské hygienické 

stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci týkající se výkladu anebo aplikace 

ustanovení § 5 odst. 5 písm. b) Vyhlášky.“ 

 

Dne 10.2.2021 zaslal povinný subjekt požadované informace, a to: 

 

Citace: 

K požadované informaci č. 1 KHS uvádí:  

 

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 kouření (dále jen „vyhláška č. 37/2017 

Sb.“), označení samotné elektronické cigarety a náhradní náplně, jednotkového balení  

a jakéhokoliv vnějšího balení nesmí obsahovat žádný prvek nebo rys, který 

a) propaguje 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 ní je méně škodlivá než jiné 

výrobky, nebo že jejím cílem je snížení účinků některých škodlivých složek kouře nebo že má 

vitalizační, energizující, léčivé, omlazující nebo přírodní účinky, nebo vlastnosti produktu 

ekologického zemědělství, nebo jiné zdravotní přínosy nebo přínosy pro životní styl. 

 

Dle § 5 odst. 7 vyhlášky č. 37/2017 Sb. prvkem nebo rysem, který je 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 doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, taxativně vyjmenovává, které 

informace musí být uvedeny v českém jazyce. Mezi tyto informace není zařazen název 

výrobku. 

 



Analogicky je tak možno dojít 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 č. 37/2017 Sb.  

 

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 č. 37/2017 Sb. 

 

K požadované informaci č. 2 KHS uvádí:   

KHS nevydala žádné rozhodnutí týkající se výkladu anebo aplikace ustanovení § 5 odst. 5  

písm. b) vyhlášky č. 37/2017 Sb. 

 

Konec citace. 

 

 

 

                      Mgr. Zuzana Švarcová 

                                ředitelka odboru správního  
 

 

 

 
 


