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Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků 
č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky: 

náplň do elektronické cigarety Fantasi orange ICE 

náplň do elektronické cigarety Fantasi Mango ICE 

EAN kód: neuveden 

Země původu: product of Malaysia 

Výrobce/dovozce: neuvedeni 
Distributor: nezjištěn (prodejce nepředložil nabývací doklady) 
Prodejce: Duy Hung Nguyen, 431 82 Hora Svatého Šebestiána 79, IČO: 27278361  
(prodejna: TOMMY shop, tržnice Hora Svatého Šebestiána, 431 82 Hora Svatého Šebestiána) 
 

Popis: Výrobky v průhledné plastové lahvičce s černým šroubovacím uzávěrem byly ve výše 
uvedené prodejně uváděny na trh jako náhradní náplň elektronické cigarety. Na lahvičce s barevnou 
náplní (růžová – orange, oranžová – Mango) je uveden název výrobku s obrázkem sněhových 
vloček, upozornění a složení v anglickém jazyce, objem 60ML, údaj PG/VG 30/70, země původu a 4 
symboly: výstražný symbol postavy se sirkou - hořlavina, výstražný symbol toxické látky, symbol 
nevhodnosti výrobku pro osoby mladší 18 let, znak znázorňující nevhodnost výrobku pro těhotné 
ženy.  
 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedených výrobků nejsou prokazatelně dodrženy požadavky 
na označování a objem dle § 12h odst. 1, odst. 2 písm. a), c) až g) zákona č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, dále jen „zákon“, dle § 12h odst. 3 zákona, dle § 13e 
odst. 1 zákona a dle § 3 odst. 7, § 5 odst. 1 písm. a), odst. 2, 3, 4 a 5 písm. c) vyhlášky č. 37/2017 
Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených 
ke kouření. 
 
Riziko pro spotřebitele spočívá v náhodném požití obsahu náplně elektronické cigarety malými 
dětmi.  Podle Zprávy Evropské komise Evropskému parlamentu a Radě o možných rizicích pro lidské 
zdraví spojených s používáním opětovně plnitelných elektronických cigaret k většině případům 
otravy nikotinem oznámených toxikologickým informačním centrům došlo v souvislosti s tekutými 
náplněmi do elektronických cigaret. Požadavky na předběžnou opatrnost stanovené v § 3 odst. 6 a 7 
vyhlášky č. 37/2017 Sb. mají za cíl neumožnit nadměrný obsah nikotinu v náplni, který může být 
v dostatečně vysokých dávkách také akutně toxický (smrtelný) při všech způsobech expozice. 
 
Vyvěšeno na úřední desku dne: 07. 04. 2020  
Svěšeno z úřední desky dne:  
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   V Praze dne 6. 4. 2020 
Č. j.: MZDR  5434/2020/OVZ 

 


