Prodej elektronických cigaret a náplní do nich
Prodej elektronických cigaret a náplní do nich upravuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích, který doznal v oblasti prodeje a uvádění na trh tabákových výrobků významných
změn v září 2016, kdy byly do zákona zapracovány požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady
EU. K dokončení transpozice evropských předpisů dojde vydáním prováděcí vyhlášky, k čemuž však
dosud nedošlo.
I nadále lze v rámci živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona, obor č. 48 Velkoobchod a maloobchod“, prodávat elektronické cigarety a
náplně do nich, pouze tehdy pokud obsah nikotinu v náplni bude nižší než ca 1 % hm. (11 mg/ml).
Pokud obsah nikotinu v náplni bude vyšší než ca 1% hm., lze prodej uskutečňovat na základě oprávnění
k provozování živnosti vázané „Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických
směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické“ ve
smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Elektronické cigarety s náplněmi nebo náplně samotné s obsahem nikotinu, klasifikované jako
nebezpečné chemické směsi s kategorií nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro
specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 (dříve toxické), musí být
řádně označeny v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP). To znamená, že na nich musí
být uvedeny výstražné symboly, příslušné H-věty, P-věty a signální slova. K e-liquidu, který je
klasifikován jako nebezpečný, musí být u prodejce k nahlédnutí také bezpečnostní list.
Státní dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o potravinách a tabákových výrobcích,
vykonávají dle své působnosti:
a) orgány ochrany veřejného zdraví, a to krajské hygienické stanice, Ministerstvo obrany a
Ministerstvo vnitra,
b) Státní veterinární správa,
c) Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
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