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PROGRAM jednání 

 

 Mezirezortní pracovní skupiny k problematice komplexní ochrany před škodami 
působenými tabákem (MPS KOTA) 

 

28. listopadu 2019, 11:15 – 13:15 hod.  

v budově Lichtenštejnského paláce v Praze 

 

 

1. Úvod   

2. Informace k Akčnímu plánu realizace Národní strategie prevence a 

snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021 se 

zaměřením na tabák 

Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku, ÚV ČR 

 

3. Politika WHO v oblasti kontroly tabáku pro Evropský region WHO s reflexí 

pro Českou republiku   

Carina Ferreira Borges, Programová manažerka, Program alkohol a nelegální drogy, 

sekce nepřenosných nemocí a podpory zdraví WHO 

(možnost pro dotazy členů MPS KOTA) 

 

4. 15 let FCTC: úspěchy a poučení z Evropy a z kontroly tabáku v ČR  

Ute Mons, Vedoucí Spolupracujícího Centra WHO pro tabák v Heidelbergu (SRN) 

(možnost pro dotazy členů MPS KOTA) 

 

5. představení podkladových dokumentů k tématu Regulace reklamy, 
propagace a sponzorství tabákových výrobků v ČR připravených v rámci 
BCA za podpory WHO  

Adam Kulhánek, Klinika adiktologie 1. lékařské Fakulty Univerzity Karlovy  

(možnost pro dotazy členů MPS KOTA) 
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6. Diskuse/konzultace se zástupci WHO k některým vybraným oblastem: 

• Téma regulace reklamy tabákových a souvisejících výrobků (včetně 
tématu generického balení) – další doporučený postup v kontextu 
mezinárodního vývoje, příklady dobré praxe ze zahraničí, 
dotazy/stanoviska věcně dotčených rezortů atd. 
 

• Prevence a dostupnost léčby závislosti na tabáku  - příklady dobré 

praxe ze zahraničí, dotazy/stanoviska věcně dotčených rezortů, odborníků 

atd. 

 

• Téma Harm reduction v oblasti kouření – v kontextu zajištění 

informovanosti veřejnosti ohledně míry rizikovosti alternativních 

výrobků - doporučený postup v kontextu mezinárodního vývoje a 

dostupných vědeckých poznatků z pohledu WHO, dotazy/stanoviska 

odborníků atd. 

 

• Omezení místní a cenové dostupnosti tabákových a souvisejících 

výrobků - další doporučený postup v kontextu mezinárodního vývoje, 

příklady dobré praxe ze zahraničí, dotazy/stanoviska věcně dotčených 

rezortů atd. 

 

7. Různé (prostor pro členy MPS KOTA podat informace o aktualitách ve 

své činnosti) 

            

Závěr jednání 
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