předkládá: MUDr. Jiří Koskuba

Pozměňovací návrh
poslanců Jiřího Koskuby, Igora Jakubčíka a Jiřího Běhounka
k vládnímu návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
(sněmovní tisk č. 508)

Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek se mění
takto:
1. V § 8 se vypouštějí slova „a zákaz používání elektronických cigaret“
2. V § 8 se celá navržená část označuje písmenem (1) a na konec se doplňuje nový
odstavec druhý, který zní:
(2) Zakazuje se používat elektronické cigarety v místech uvedených v odstavci 1,
písm. a) - h), s výjimkou prostor, na které se zákaz nevztahuje.

Odůvodnění:
Zákaz užívání elektronických cigaret ve stejném rozsahu, jaký je navržen pro kouření, je
zbytečné a z důvodu zabránění i pasívního kouření zcela nevhodné opatření. Stát by měl k
těmto výrobkům přistupovat podle principu snížené škodlivosti, kdy uživatel e-cigarety
zřejmě méně poškozuje zdraví své a lze říci, že vůbec svého okolí. Byť může jako osoba
bezpochyby závislá i nadále užívat nikotin. E-cigarety jsou proto i právě z medicínského
hlediska velmi vhodnou alternativou cigaret papírových.
Největší rozdíl mezi elektronickou cigaretou a běžnou cigaretou spočívá v tom, že během
jejího kouření nedochází k hoření, tedy ke vzniku tolika škodlivin. Při klasickém kouření
zvláště cigaret totiž vzniká množství látek, z nichž většina je skutečně toxických. Uživatelé
elektronických cigaret navíc neobtěžují nejbližší okolí kouřem, čímž dochází k odbourání
pasivního kouření. Tedy kouření „nevinných“. Elektronické cigarety opravdu nepřinášejí
riziko pasívního kouření. Přestože studie citovaná v důvodové zprávě malé riziko připouští.
To ovšem plyne pouze z látek, které by náplň či nádržka obsahovat vůbec neměla (zejm. těžké
kovy). To je dnes již ošetřeno zákonem č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických
směsích.
Padesát světových odborníků ve veřejném dopise adresovaném předsedkyni Světové
zdravotnické organizace OSN, který v ČR podepsala také Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.,
upozorňuje na nebezpečí kouře. Tedy i podle nich právě e-cigarety mohou sloužit jako
rozhodně daleko méně škodlivá náhrada za skutečné cigarety.
Zákaz užívání e-cigaret by znemožnil, aby se část kuřáků přeorientovala na výrobky,
které jejich zdraví poškozují v nesporně daleko menší míře. Zákaz by byl z hlediska cílů
zdravotní politiky státu krokem zcela nevhodným a kontraproduktivním.

