Legislativa – vysvětlení legislativního prostředí, novinky
Tabákový průmysl je jedním z nejvíce regulovaných odvětví. Česká legislativa vychází z evropské
legislativy (zejména příslušných směrnic), která do značné míry určuje pravidla pro prodej a reklamu
tabákových výrobků.
Obecně můžeme tabákovou legislativu rozdělit do 4 oblastí: první oblast se věnuje ochraně nekuřáků,
druhá upravuje pravidla reklamy, třetí vzhled tabákových výrobků a čtvrtá prodej tabákových výrobků.
Kromě toho zasahuje do právního prostředí ČR i ta část evropské legislativy, která je přímo
aplikovatelná, tj. nařízení EU. Mezi takové, kterými se brzo budeme řídit, patří i právní úprava
sledovatelnosti tabákových výrobků.
Imperial Tobacco CR, s.r.o. se řídí veškerými právními předpisy přímo aplikovatelnými v České
republice.
Přehled legislativy je uveden v tabulkách níže.

Přehled stávající legislativy
Ochrana nekuřáků:

ZÁKON (VYHLÁŠKA)

ČEMU JE VĚNOVÁN

Zákon č. 65/2017 Sb.

O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon č. 262/2006 Sb.

Zákoník práce

Zákon č. č. 258/2000 Sb.

O ochraně veřejného zdraví

Vyhláška Ministerstva
zdravotnictví č. 137/2004 Sb.

O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky
závažných

Reklama na tabákové výrobky:

ZÁKON (VYHLÁŠKA)

Zákon č. 40/1995 Sb.

ČEMU JE VĚNOVÁN

O regulaci reklamy

Zákon č. 231/2001 Sb.

O rozhlasovém a televizním vysílání

Zákon č. 634/1992 Sb.

O ochraně spotřebitele

Zdravotní varování na obalech a další požadavky na tabákové výrobky a jejich balení:

ZÁKON (VYHLÁŠKA)

ČEMU JE VĚNOVÁN

Zákon č. 110/1997 Sb.

O potravinách a tabákových výrobcích

Vyhláška Ministerstva
zemědělství č. 261/2016 Sb.

O tabákových výrobcích

Vyhláška Ministerstva
zdravotnictví č. 37/2017 Sb.

O elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a
bylinných výrobcích určených ke kouření

Do 14. 2. 2019:
Vyhláška Ministerstva financí č.
467/2003 Sb.

o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků

Od 15. 2. 2019:
Vyhláška Ministerstva financí č.
110/2018 Sb

o tabákových nálepkách

Prodej tabákových výrobků:

ZÁKON (VYHLÁŠKA)

ČEMU JE VĚNOVÁN

Zákon č. 65/2017 Sb.

O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon č. 353/2003 Sb.

O spotřebních daních

Zákon č. 231/2001 Sb.

O rozhlasovém a televizním vysílání

Vyhláška Ministerstva financí č. kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného
275/2005 Sb.
spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen

Další zákony týkající se kontroly tabáku:

ZÁKON (VYHLÁŠKA)

ČEMU JE VĚNOVÁN

Vyhláška Ministerstva
zemědělství č. 231/2016 Sb.

O odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků
potravin a tabákových výrobků

Zákon č. 146/2002 Sb.

O Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Zákon č. 251/2005 Sb.

O inspekci práce

Nařízení vlády č. 469/2000 Sb.

Nařízení vlády, které stanoví obsahové náplně jednotlivých
živností

Dokumenty EU týkající se kontroly tabáku a požadavků na tabákové výrobky

DATUM

NÁZEV

ČEMU JE VĚNOVÁN

3. 4. 2014

Směrnice Evropského
parlamentu a Rady
2014/40/EU

o sbližování právních a správních předpisů členských
států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje
tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení
směrnice 2001/37/ES

14.4.2016

18.5.2016

Prováděcí rozhodnutí Komise o technických normách pro plnicí mechanismus
(EU) 2016/586
elektronických cigaret

kterým se stanoví jednotná pravidla k postupům pro
Prováděcí nařízení Komise
určení toho, zda má tabákový výrobek charakteristickou
(EU) 2016/779
příchuť

kterým se stanoví postup pro zřízení a fungování
Prováděcí rozhodnutí Komise nezávislé poradní skupiny na pomoc členským státům a
18.5.2016
(EU) 2016/786
Komisi při určování toho, zda tabákové výrobky mají
charakteristickou příchuť

18.5.2016

kterým se stanoví prioritní seznam přísad obsažených v
Prováděcí rozhodnutí Komise
cigaretách a tabáku k ručnímu balení cigaret, jež
(EU) 2016/787
podléhají zpřísněným oznamovacím povinnostem

15.12.2017

o klíčových prvcích smluv o uchovávání údajů, jež mají
Nařízení Komise v přenesené
být uzavírány v rámci systému sledovatelnosti tabákových
pravomoci (EU) 2018/573
výrobků

15.12.2017

Prováděcí nařízení Komise
(EU) 2018/574

15.12.2017

Prováděcí rozhodnutí Komise o technických normách pro bezpečnostní prvky používané
(EU) 2018/576
na tabákové výrobky

26.5.2003

o sbližování právních a správních předpisů členských
Směrnice Evropského
států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a
parlamentu a Rady 2003/33
sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky

o technických normách pro zavedení a provoz systému
sledovatelnosti tabákových výrobků

