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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, který činní z MPS KOTA zároveň poradním orgán 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), a to na základě schválení poradou vedení MZ. Mezi zásadní změny patří, mimo 

jiné, rozšíření počtu členů MPS KOTA o zástupce odborných společností, organizací apod. Jednání MPS 

KOTA se uskutečnilo v r. 2017 dvakrát, a to dne 10.05. a 12.12. 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 problematika snižování rizik v oblasti tabáku atd. V 

roce 2017 vznikla v rámci MPS KOTA pracovní podskupina k regulaci reklamy na tabákové a související 

výrobky. Tato pracovní podskupina se v r. 2017 sešla dne 27.03. a 26.04. Tématem bylo mimo regulace 

reklamy i téma balení a značení tabákových výrobků na úrovni ČR a EU (včetně problematiky 

generického balení tabákových výrobků). Dále byli někteří členové MPS KOTA rovněž konzultováni ve 

věci naplňování dílčích aktivit Akčního plánu pro oblast kontroly tabáku v České republice na období 

2015 až 2018 apod. V rámci MPS KOTA probíhala podle potřeby také výměna informací týkajících se 

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