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V Plzni dne: 21.11.2022 

Č. j.: KHSPL 30360/2022 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni postupem podle § 6 věty druhé zákona 

o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný 

tento výrobek:  

Jednorázová elektronická cigareta zn. ELF BAR, 1500 DISPOSABLE POD 

Puffs: 1500, Nicotine Strenge: 2 %, E-liquid Capacity: 2 ml 

Parametry: kapacita baterie 850mAh, rozměry: 19x100 mm, počet potahů: 1500, koncentrace 

nikotinu: 2 %, objem: 2 ml. 

Výrobce: neuveden, pouze www.elfbar.com 

Země původu: Čína. 

Prodejce: Lily’s s.r.o., Náměstí 71, 382 73 Vyšší Brod, IČO: 09497901 – ASIA CENTER, Horní 

Folmava 103, 345 32 Česká Kubice. 

Výrobek byl nalezen v těchto variantách:  

APPLE PEACH kód EAN: 6939287919801 MFG: 2022.06.10 EXP: 2023.06.09 

STRAWBERRY BANANA kód EAN: 6939287919467 MFG: 2022.06.10 EXP: 2023.06.09 
 

Popis výrobku: Jednorázová elektronická cigareta v jednotkovém balení – dvoubarevná papírová 

krabička s originálním popisem pouze v německém jazyce. Na přední a zadní straně je uvedeno 

zdravotní varování: „WARNUNG: Dieses Produkt enthält nikotin. Nikotin ist es ein süchtig 

chemisch.“ Na boční straně jsou uvedeny piktogramy: CE, symbol nevhodnosti výrobku pro těhotné 

ženy, symbol recyklace, zelený bod, RoHs compliant, symbol 18 v kroužku – nevhodné pro užívání 

osobami do 18 let, symbol zákazu odkládání do komunálního odpadu, symbol ISO 9001, značka FCC. 

Na zadní straně krabičky je uveden popis výrobku a neúplné ingredience (přírodní a umělé příchutě bez 

další specifikace). Uvnitř krabičky je uložena jedna elektronická cigareta zatavená v plastovém sáčku 

s přední stranou průhlednou a zadní stranou neprůhlednou bez potisku. Elektronická cigareta je 

válcovitého tvaru s náustkem na horní straně zakrytým silikonovou zátkou. Součástí jednotkového 

balení není přiložený leták s požadovanými informacemi dle § 12h odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb. 

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 110/1997 Sb. 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výše uvedeného výrobku nebyly prokazatelně dodrženy požadavky 

podle zákona č. 110/1997 Sb: § 12d odst. 1 písm. a) ve spojení s § 12h odst. 2 písm. a), § 12h odst. 2 

písm. b) a d), § 12h odst. 3 a 4, § 13e odst. 1, § 12h odst. 2 písm. g) ve spojení s § 5 odst. 3 a 4 vyhlášky 

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

určených ke kouření (dále „vyhlášky č. 37/2017 Sb.“). 

Riziko pro spotřebitele spočívá v nedostatečném značení, kdy na jednotkovém balení chybí jakékoliv 

povinné informace v českém jazyce. V jednotkovém balení není obsažen příbalový leták s návodem 

k použití, informacemi o kontraindikacích, varováním pro specifické rizikové skupiny a s informacemi 

o možných nepříznivých účincích, o návykovosti a toxicitě, a o kontaktních údajích výrobce a dovozce. 

Uživatel tak není dostatečně informován nejen o samotném výrobku, ale ani o rizicích spojených 

s užíváním výše uvedené jednorázové elektronické cigarety a nemůže posoudit užívání této elektronické 

cigarety s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav.  

Vyvěšeno na úřední desku dne:   

Svěšeno z úřední desky:  

    

 

Mgr. Michal Bartoš – ředitel 

Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se 

 sídlem v Plzni 
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