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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 
 

na Ministerstvo financí bylo dne 4. srpna 2019 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto 
znění: 

na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí následujících informací: 
- Veškeré studie, analýzy či data, ze kterých MFČR vycházelo při tvorbě daňové 
novely 
(http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=509&CT1=0&fbclid=IwAR2OgGVDc
UiROCnJRRo-kPqJ2AqWYUdvs4O8x34RBnV46th5uX2G3fAIBGE),  
a to v oblastech hazardu, tabáku a alkoholu, které se věnují adiktologickým 
souvislostem, přístupu harm reduction, dopadům na uživatele závislostních látek či 
hazardní hráče ap. 
 
- Konkrétně žádám i o tyto analýzy, o kterých mluvila paní ministryně 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). 
 
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. Při přípravě vládního 
návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se 
zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů (sněmovní tisk 509), se v oblasti hazardních 
her při přípravě novely zákona č. 186/2016 Sb., o dani hazardních her, vycházelo 
primárně z podkladů, které byly analyzovány již při přípravě samotného návrhu 
zákona z roku 2015. V příloze dopisu Vám Ministerstvo financí zasílá výňatek 
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z podkladových analýz k vybraným částem důvodové zprávy k návrhu zákona o dani 
z hazardních her a odkazy na literaturu. 

Dále Vám v příloze dopisu zasílá studie a analýzy odůvodňující navýšení sazeb 
spotřebních daní v oblasti spotřebních daní na tabák a alkohol: 

- Ekonomický přehled OECD o České republice z roku 2018, který obsahuje 
doporučení této renomované mezinárodní organizace navýšit sazby spotřebních 
daní z alkoholu a tabákových výrobků.  

- analýza rizika konzumace alkoholických nápojů podle typu (pivo, víno a tzv. 
tvrdý alkohol).  

Níže uvedený internetový odkaz se týká studie WHO na téma efektivní zdanění 
alkoholu a alkoholických nápojů: 

https://www.who.int/substance_abuse/publications/tax_book/en/  

Ministerstvo financí Vám také zasílá podklad pro jednání paní ministryně financí  
se zástupci podnikatelského sektoru, který byl zpracován v souvislosti  
s výše uvedeným vládním návrhem, a ve kterém naleznete zdůvodnění nižšího 
daňového zatížení piva. 
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