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V Praze 25. října 2018

Váš dopis ze dne 18. října 2018

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 18. října 2018, 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 celý kalendářní rok 2017.

Výše uvedené údaje se týkají souhrnných informací podle typu výroku (např. elektronická

cigareta, náhradní náplň, zásobník atd.), nikoli údajů podle obchodní značky a/nebo

výrobce a dovozce.

Na Vaše podání, Vám sděluji následující:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 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,

(dále jen „směrnice"), je ve věci elektronických cigaret a náhradních náplní

do nich implementována do zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových

výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, v platném zněni (dále jen „zákon") a do vyhlášky č. 37/2017 Sb.,

o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených

ke kouření (dále jen „vyhláška").

Dle § 12h odst. 4 písm. b) zákona: „Výrobce a dovozce elektronických cigaret nebo

náhradních náplní do nich oznámí v elektronické podobě dálkovým přenosem dat ve

lhůtách a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem Ministerstvu
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do nich.". Bližší údaje k oznamování informací o trhu s elektronickými cigaretami

a náhradními náplněmi do nich uvádí §8 vyhlášky. Předmětná vyhláška však nabyla

účinnosti 1. 3. 2017. Výrobci a dovozci tedy byli povinni poskytnout informace o trhu

s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi do nich nikoli za celý kalendářní rok

2017, ale pouze za období od 1. 3. 2017 do 31. 12.2017

(viz: http://www.mzcr.czA/ereine/dokumentv/informace-o-trhu-s-elektronickymi-cigaretami-

a-nahradnimi-naplnemi-do-nich 15146 3478 5.html).

Je rozlišováno celkem 9 druhů produktů / typů výrobků, přičemž o konkrétním zařazení

jednotlivých výrobků, k nimž byly předloženy údaje oprodeji, rozhodují výrobci a dovozci.

Níže uvádím tabulku s požadovanými údaji oprodeji za období 1. 3. 2017 až 31. 12. 2017:

Objem prodeje
Druh produktu

v ČR [ks]

Elektronická cigareta -jednorázová 178 804

Elektronické cigarety - opakovaně použitelné, uváděné na trh s jedním

typem roztoku určeným k doplňování elektronické cigarety (fixní

kombinace). Všechny opakované použitelné elektronické cigarety, které 9 035

lze rovněž použít jako opětovně naplnitelné, se vykazují v kategorii

opětovně naplnitelné.

Elektronické cigarety - opakovaně použitelné, pouze zařízení. Všechny

opakované použitelné elektronické cigarety, které lze rovněž použít jako 324 289

opětovné naplnitelné, se vykazují v kategorii opětovně naplnitelné.

Elektronické cigarety - opětovně naplnitelné, uváděné na trh s jedním

typem roztoku určeným k doplňování elektronické cigarety (fixní 34 389

kombinace).

Elektronické cigarety - opětovně naplnitelné, pouze zařízení 4 559 323

Balíček - balení salespoň jedním odlišným zařízením elektronické cigarety
7 138 484

nebo alespoň jednou odlišnou náhradní náplní/nádržkou

Náhradní náplň/nádržka obsahující roztok pro elektronické cigarety 12510811

Jednotlivá část elektronické cigarety schopná pojmout roztok pro
3 004 749

elektronické cigarety

Jiný produkt 104 099
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