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V Praze 7. srpna 2019
Váš dopis ze dne 6. srpna 2019

Odpověď

Ministerstva

zdravotnictví

na

žádost

o

informaci

dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví
dne 6. srpna 2019, evidované pod

ve věci poskytnutí

souhrnných údajů o tržních objemech prodejů elektronických cigaret a náhradních náplní u
všech výrobců a dovozců podle typu výrobku za rok 2018, Vám sděluji následující:

Je rozlišováno celkem 9 druhů produktů/typů výrobků, přičemž o konkrétním zařazení
jednotlivých výrobků, k nimž byly předloženy údaje
a

dovozci

při

předkládání

informací

o prodeji,

prostřednictvím

rozhodují sami výrobci

Společné

vstupní

brány

EU

(EU-CEG). Níže uvádím tabulku s požadovanými údaji o prodejích:

Objem prodeje v ČR

Druh produktu

v roce 2018 [ks]:

Elektronická cigareta – jednorázová

764 022

Elektronické cigarety – opakovaně použitelné, uváděné na trh s
jedním
cigarety

typem
(fixní

roztoku

určeným

kombinace).

k

doplňování

Všechny

elektronické

opakované

použitelné

elektronické cigarety, které lze rovněž použít jako opětovně
naplnitelné, se vykazují v kategorii opětovně naplnitelné.
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Objem prodeje v ČR

Druh produktu

v roce 2018 [ks]:

Elektronické cigarety – opakovaně použitelné, pouze zařízení.
Všechny opakované použitelné elektronické cigarety, které lze
rovněž použít jako opětovné naplnitelné, se vykazují v kategorii

7 282 203

opětovně naplnitelné.
Elektronické cigarety – opětovně naplnitelné, uváděné na trh s
jedním

typem

roztoku

určeným

k

doplňování

elektronické

0

cigarety (fixní kombinace).

Elektronické cigarety – opětovně naplnitelné, pouze zařízení

Balíček

–

balení

s

alespoň

jedním

odlišným

13 354 331

zařízením

elektronické cigarety nebo alespoň jednou odlišnou náhradní

78 639 464

náplní/nádržkou
Náhradní

náplň/nádržka

obsahující

roztok

pro

elektronické

14 283 988

cigarety
Jednotlivá část elektronické cigarety schopná pojmout roztok
pro elektronické cigarety
Jiný produkt

227 475

S pozdravem

ä%

7%
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