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Meziresortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami působenými tabákem 

(MPS KOTA) Tato PS byla v r. 2013 původně zřízena jako poradní orgán ministra zdravotnictví. Úprava 

Statutu a jednacího řádu pracovní skupiny, jako poradního orgánu Rady, byla schválena Radou v 

listopadu 2015. Rada doporučila ministrovi zdravotnictví vydat odsouhlasený revidovaný statut a 

jednací řád MPS KOTA svým příkazem. Tento příkaz byl vydán 26.02.2016 (příkaz ministra č. 5/2016). 

Mezi zásadní změny patří mimo jiné rozšíření počtu členů MPS KOTA o zástupce odborných 

společností, organizací apod. Dne 30.06.2016 se uskutečnilo jednání MPS KOTA, a to již v novém, 

rozšířeném formátu. Na programu jednání bylo kromě aktuálních legislativních záležitostí, např. téma 

implementace a financování Akčního plánu pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018, 

dále téma přípravy národních webových stránek zřizovaných Úřadem vlády ČR (NMS) pro podporu 

odvykání kouření (www.kourenizabiji.cz) atd. V období od ledna do dubna 2016 se zaměřila činnost 

této pracovní skupiny zejména na přípravu druhé zprávy o implementaci Rámcové úmluvy WHO o 

kontrole tabáku (dále jen „FCTC“) v České republice, která byla zaslána sekretariátu FCTC. V druhé 

polovině roku 2016 bylo platformy MPS KOTA využito zejména při přípravě mandátu delegace ČR na 

7. zasedání konference smluvních stan FCTC (konané ve dnech 7.–12.11. v Dillí) a pro související 

mezirezortní koordinaci přípravy stanovisek ČR k návrhům pozic EU na toto zasedání. Dále byla MPS 

KOTA konzultována při přípravě zprávy o stavu realizace Zdraví 2020. Někteří členové MPS KOTA byli 

rovněž konzultováni ve věci naplňování dílčích aktivit Akčního plánu pro oblast kontroly tabáku v České 

republice na období 2015 až 2018 apod. Dále v rámci této skupiny probíhala podle potřeby výměna 

informací týkajících se aktuálních témat v oblasti kontroly tabáku jak na národní, tak na mezinárodní 

úrovni. 
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