
Meziresortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami působenými 

tabákem (MPS KOTA) 

INFORMACE O ČINNOSTI MPS KOTA ZA ROK 2019 z Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) za rok 2019 

(Výtah pro potřeby Portálu poradních orgánů, pracovních skupin a odborných komisí Ministerstva 

zdravotnictví) 

 

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

uskutečnilo v r. 2019 dvakrát, a to 19.05. a 28.11. Na programu prvního jednání (19.05.2019) bylo 

zejména projednání závěrečného hodnocení Akčního plánu pro oblast kontroly tabáku v České 

republice na období 2015–2018 a příprava Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a 

snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021 – části týkající se kontroly tabáku. 

Následně byla k přípravě tohoto akčního plánu (části týkající se kontroly tabáku) vytvořena pracovní 

podskupina MPS KOTA, která se sešla dvakrát (4.6.2019 a 16.7.2019) a diskutovala možné budoucí 

aktivity v oblasti kontroly tabáku. Výstupy diskusí této pracovní podskupiny byly využity při tvorbě 

nového akčního plánu. V souvislosti s přípravou nového akčního plánu se uskutečnilo dne 10.06. i ad 

hoc jednání členů MPS KOTA zastupujících odborné společnosti a organizace, které se detailněji 

zaměřilo na téma léčby závislosti na tabáku - služeb pro odvykání, a související téma harm reduction v 

této oblasti. Druhé jednání MPS KOTA (28.11.2019) bylo koncipováno převážně jako pracovní 

konzultace se zástupci Světové zdravotnické organizace (dále „WHO“) k aktuálním tématům v oblasti 

kontroly tabáku na národní i mezinárodní úrovni, které navázalo na národní konferenci Alkohol a tabák 

v České republice 2019 (27.11.2019). Diskutováno bylo např. téma regulace reklamy tabákových a 

souvisejících výrobků (včetně tématu generického balení) v souvislosti s představením materiálu WHO 

obsahujících politická doporučení pro ČR v této oblasti, téma harm reduction v oblasti kouření, 

prevence, léčby a omezení dostupnosti tabákových výrobků. V mezičase byli někteří členové MPS KOTA 

konzultováni v různých záležitostech týkajících se kontroly tabáku – např. konfirmace dat za ČR v 

souvislosti s přípravou WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2019, dotazníkových šetření 

apod. V rámci MPS KOTA probíhala také výměna informací týkajících se aktuálních témat v oblasti 

kontroly tabáku na národní i mezinárodní úrovni. 
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