
 The photographs, images and textual illustrations contained in this document have been 
developed for use on tobacco product packages in accordance with the Commission Decision of 5 
September 2003 on the use of colour photographs or other illustrations as health warnings on 
tobacco packages (2003/641/EC).  
All other uses are subject to the permission of the European Commission. 
 
Les photographies, images et commentaires écrits apparaissant dans ce Document ont été créés 
pour figurer sur les emballages de produits du tabac, conformément à la décision de la 
Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres 
illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des 
produits du tabac (2003/641/CE). 
Tout autre utilisation est soumise à l’autorisation préalable de la Commission européenne. 
 
Die Fotografien, Abbildungen und Textillustrationen in diesem Dokument wurden zur 
Verwendung auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen gemäß der Kommissionsentscheidung 
vom 5. September 2003 über die Verwendung von Farbfotografien und anderen Abbildungen als 
gesundheitsbezogene Warnhinweise auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen (2003/0641) 
entwickelt. 
Alle sonstigen Verwendungszwecke bedürfen der Genehmigung durch die Europäische 
Kommission. 
 



PŘÍLOHA I 

Elektronická knihovna vybraných zdrojových dokumentů 

 

Kuřáci umírají předčasně.  

   

Kouření ucpává tepny a způsobuje infarkt a mrtvici. 

   

Kouření způsobuje smrtelnou rakovinu plic.  

   

Kouření je vysoce návykové, nezačínejte s ním.  
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Přestat kouřit, znamená snížit riziko vzniku smrtelných onemocnění 
srdce a plic.  

   

Kouření může způsobit pomalou a bolestivou smrt.  

   

Kouření způsobuje stárnutí kůže. 

   

Kouření může poškodit sperma a snižuje plodnost.  
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Kouření může snižovat krevní oběh a způsobuje neplodnost.  

   

Kouř obsahuje benzen, nitrosaminy, formaldehyd a kyanovodík. 

   

Kouření v těhotenství škodí zdraví Vašeho dítěte. 

   

Chraňte děti: nenuťte je vdechovat Váš kouř. 
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Váš lékař nebo lékárník Vám může pomoci přestat s kouřením.  

   

Získejte pomoc při odvykání kouření. 

   

CS 4   CS 



PŘÍLOHA II 

Technické specifikace pro tisk 

Kombinovaná varování musí být rozmnožována bez jakékoli změny poměru nebo barev. 

Kombinovaná varování jsou vytvářena jako celistvé obrazy a nesmí být pozměněna. 

Kombinovaná varování musí být tištěna čtyřbarevně/-systém CMYK-/133 řádků na palec.  
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