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V Praze 6. srpna 2019

Váš dopis ze dne 4. 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 4. srpna 2019, evidované pod ve věci poskytnutí

veškerých studií, analýz či dat, ze kterých MZČR vycházelo při spolupráci na tvorbě

daňové novely, a to v oblastech hazardu, tabáku a alkoholu, které se věnují přístupu harm

reduction, dopadům na uživatele závislostních látek či hazardní hráče ap.

Konkrétně žádám o tyto analýzy, o kterých mluvila ministryně financí na tiskové

konferenci, kde byla tato novela představena, kdy v čase cca 50:22. minutě na dotaz

novináře, proč je zvýšena jen daň na lihoviny, a ne například na pivo, uvedla: "když jsme

to debatovali, ty následky tam nejsou tak devastující, to jsou analýzy, jak u tvrdého

alkoholu" (viz https://youtu.be/5r79HC4EnfI?t=3022). Vám sděluji následující:

V souvislosti s přípravou návrhu novely zákona č. 353/2003 Sb., zákon o spotřebních

daních, Ministerstvo zdravotnictví uplatňovalo připomínky v rámci mezirezortního

připomínkového řízení v dubnu 2019; eKLEP pod č. j.: MF-8215/2019/32-8.

V těchto připomínkách bylo odkazováno na Rámcovou úmluvu WHO o kontrole tabáku

(71/2012 Sb. m. s.), studii Společenské náklady konzumace alkoholu v ČR

(http://www.iheta.org/p68-spolecenske-naklady-konzumace-alkoholu-v-cr) a doporučení

OECD pro ČR k zlepšení systému zdravotní péče, která jsou uvedena v publikaci

Hospodářské přehledy OECD: Česká republika 2018
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(https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2018/oecd-zverejnilo-hospodarsky-

prehled-cr-2-32423).

V případě, že budete požadovat podrobnější informace k této problematice, o které mluvila

ministryně financí na tiskové konferenci, obraťte se na Ministerstvo financí.

S pozdravem
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