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Souhrn ZÁZNAMU /vč. programu/ 

z 2. jednání pracovní PODSKUPINY Mezirezortní pracovní skupiny k problematice 
komplexní ochrany před škodami působenými tabákem (MPS KOTA) k přípravě 

Akčního plánu pro realizaci Národní strategie prevence a snižování škod spojených 
se závislostním chováním 2019-2027 - jeho části týkající se kontroly tabáku 

16. července 2019 od 13:00 hod.  

 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, Praha 2 

 

Účast: viz prezenční listina  

 

Body jednání: 

1. Úvod  

2.  Informace zástupců ÚV o aktuálním stavu příprav Akčního plánu realizace politiky 
závislostního chování na období 2019 – 2021  

3. Diskuse k jednotlivým návrhům aktivit v rámci prioritních okruhů: 

a. Posílení prevence a zvýšení informovanosti  

b. Efektivní regulace trhů s návykovými látkami a závislostními produkty 
(se zaměřením na nedořešené záležitosti) 

c. Minimalizace rizik a škod – mimo HR jako součást léčby – prioritě specifické 
pro tabák (nekuřácké prostředí, environmentální škody) (se zaměřením na 
nedořešené záležitosti) 

d. Efektivní řízení, koordinace a financování (se zaměřením na 
nedořešené záležitosti, v kontextu dalších „horizontálních“ návrhů v této části) 

4. Různé 

5. Závěr 

 

Souhrnný záznam: 
Jednalo se o druhé jednání této podskupiny, která byla zřízena k přípravě Akčního plánu pro realizaci Národní 
strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 (dále jen „Akční plán“) - 
jeho části týkající se kontroly tabáku. Podkladem pro jednání byla třetí verze souboru dílčích aktivit dle 
prioritních okruhů – část tabák. V případě priority ohledně prevence dokument předložený ÚV/OPK – první 
návrh zpracování priority celkového AP. Diskuse se vedla k dílčím aktivitám v následujících prioritních 
okruzích v tomto pořadí: 
• Efektivní regulace trhů s návykovými látkami a závislostními produkty (jen k vybraným nedořešeným 
záležitostem) 
• Minimalizace rizik a škod - mimo HR jako součást léčby – prioritě specifické pro tabák (nekuřácké 
prostředí, environmentální škody) – jen částečně  
• Posílení prevence a zvýšení informovanosti  
• Efektivní řízení, koordinace a financování – jen částečně 
Priorita ohledně léčby závislosti na tabáku nebyla projednávána. Byl dohodnut další postup v rámci MPS 
KOTA, poté co ÚV/OPK rozešle první návrh celého Akčního plánu. 

 

 

 


