
K činnosti Meziresortní pracovní skupiny k problematice komplexní ochrany před škodami 

působenými tabákem (MPS KOTA) v roce 2020 

(informace pro Portál poradních orgánů, pracovních skupin a odborných komisí MZ) 

Jednání MPS KOTA, která je zřízena jako poradní orgán ministra zdravotnictví a zároveň RVKPP, nebylo 

v r. 2020 svoláno, a to zejména z důvodů nepříznivé epidemiologické situace související s COVID 19, 

která přetrvávala po většinu roku 2020, a s tím spojených opatření.   

Činnost MPS KOTA však pokračovala zejména prostřednictvím elektronické komunikace. V prvním 

pololetí roku 2020 byla v úzké spolupráci se členy MPS KOTA připravena Čtvrtá zpráva o implementaci 

Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku /FCTC/ v České republice (respektive návrh vyplnění 

příslušného on-line dotazníku), která byla postoupena Sekretariátu FCTC1. V druhém pololetí bylo 

využito platformy MPS KOTA např. při konzultaci ohledně přípravy Průběžného hodnocení Akčního 

plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním na 

období 2019–2021. 

Ve 4. čtvrtletí 2020 se někteří členové MPS KOTA zastupující zejména věcně příslušné rezorty podíleli 

na vyplnění rozsáhlého dotazníku pro členské státy EU v rámci studie pro potřeby Evropské komise 

k problematice/regulaci nekuřáckého prostředí a reklamy na tabákové a související výrobky. Konzultace 

však probíhaly průběžně dle potřeby i k jiným dílčím záležitostem (např. ohledně záležitostí souvisejících 

s FCTC). Průběžně také probíhala v rámci MPS KOTA výměna informací a komunikace s členy týkající se 

aktuálních témat v oblasti kontroly tabáku jak na národní, tak mezinárodní úrovni.  Informováno bylo 

např. o (mezinárodních) webinářích a konferencích na témata související s kontrolou tabáku, některých 

legislativních záležitostech, aktuálních výsledcích průzkumů ohledně prevalence užívání tabáku, Tobacco 

Control Scale 2019 atd.  

V září 2020 došlo ke změně na pozici předsedy této pracovní skupiny. Předsedou se stal nový náměstek 

pro zdravotní péči prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který v této funkci nahradil prof. MUDr. Romana 

Prymulu, CSc., Ph.D. 

 

 
1 Zpráva uveřejněna on-line zde: https://untobaccocontrol.org/impldb/czech-republic/ 


