
Meziresortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami působenými 

tabákem (MPS KOTA) 

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

v r. 2021 svoláno, a to zejména z důvodů nepříznivé epidemiologické situace související s COVID 19 a 

s tím spojených opatření, která přetrvávala po většinu roku 2021.   

Činnost MPS KOTA však pokračovala prostřednictvím elektronické komunikace. V průběhu roku 2021 

byly sdíleny informace ohledně tabáku, tradičních tabákových výrobků, nových a nově se vyskytujících 

tabákových i netabákových výrobků.  

Průběžně také probíhala v rámci MPS KOTA výměna informací a komunikace s členy ohledně aktuálních 

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

mezinárodních webinářích a konferencích na témata související s kontrolou tabáku, některých 

legislativních záležitostech, aktuálních výsledcích průzkumů atd., dotazníku kontraktora Evropské komise 

pro národní orgány/autority v oblasti veřejného zdraví týkající se problematiky danění tabáku a 

elektronických cigaret, tabáková reklama a motorsport, atd.  

V dubnu 2021 došlo ke změně na pozici předsedy MPS KOTA. Předsedkyní se stala nová náměstkyně 

pro zdravotní péči Ministerstva zdravotnictví prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., která 

s účinností od 28. dubna 2021 v této funkci nahradila prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 

V průběhu roku se také věnoval významný prostor novému konceptu výročních zpráv (balíček obsahuje 

Souhrnnou zprávu o závislostech k předložení pro informaci vládě a 5 dílčích tematicky zaměřených 

zpráv k předložení RVKPP), a to od struktury zprávy až po konečný dokument. Právě zpráva o tabákových, 

nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021, byla zprávou nejvíce připomínkovanou.  

Ve druhé polovině roku 2021 se někteří členové MPS KOTA zastupující zejména věcně příslušné rezorty 

podíleli na přípravě pozice ČR pro jednání v rámci 9. zasedání Konference smluvních stran Rámcové 

úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabák, které proběhlo online ve dnech 8. – 13. 

listopadu 2021. K důležitým bodům jednání patřil: globální pokrok v implementaci FCTC WHO, regulace 

obsahu a zveřejňování tabákových produktů, nové a vznikající tabákové produkty, implementace 

mechanismu přezkumu a rozpočtová a institucionální témata. 

Na konci roku 2021 bylo platformy MPS KOTA využito také pro sběr podkladů a informací k plnění aktivit 

Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním 

chováním 2019-2021. Stejně tak byla s členy MPS sdílena i výzva k zaslání podnětů v souvislosti 

s přípravou nového Akčního plánu 2022-2024.   

 


