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Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a 
podpory zdraví a prevence nemocí

(USNESENÍ VLÁDY ČR č. 23 ze dne 8. 1. 2014)

V l á d a

I. bere na vědomí Zdraví 2020 – Národní strategii ochrany
a podpory zdraví a prevence nemocí;

II. pověřuje předsedu vlády předložit Národní strategii předsedům
Poslanecké sněmovny Senátu PČR a požádat je o podporu;

III. ukládá

1. ministrovi zdravotnictví

a) rozpracovat do 31. 12. 2015 Národní strategii do jednotlivých
implementačních dokumentů,

b) informovat vládu jedenkrát ročně o stavu realizace Národní
strategie s tím, že první zpráva bude vládě předložena do 30.
září 2015,

c) seznámit hejtmany s Národní strategií,

2. ministrům spolupracovat s ministrem zdravotnictví při naplňování
Národní strategie a při tvorbě jednotlivých implementačních
dokumentů,

3. ministrům

a) využívat Národní strategii a její implementační dokumenty při
přípravě právních předpisů a strategických dokumentů a při
přípravě podkladů pro návrh státního rozpočtu České republiky
v letech 2015 - 2020,

b) spolupracovat s ministrem zdravotnictví při přípravě zprávy o
stavu realizace Národní strategie uvedené v bodě III/1b tohoto
usnesení;

IV. doporučuje hejtmanům využít Národní strategii při přípravě
obdobných programů v rámci zdravotní politiky kraje.



Struktura Národní strategie Zdraví 2020



Prioritní témata pro rozvoj aktivit v rámci Národní 

strategie Zdraví 2020 



Návaznost na ZDRAVÍ 21

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva

ČR – Zdraví pro všechny v 21. století (ZDRAVÍ 21)

(od roku 2002)

Relevantní:

3 – Zdravý start do života, cíl 4 – Zdraví mladých,

Cíl 11 - Zdravější životní styl,

Cíl 12 snížit škody způsobené tabákem, alkoholem a jinými

návykovými látkami atd.

„DO ROKU 2015 SNÍŽIT NEPŘÍZNIVÉ DŮSLEDKY

NÁVYKOVÝCH LÁTEK, JAKO JE TABÁK, ALKOHOL A

PSYCHOAKTIVNÍ LÁTKY“

Dílčí úkol č. 12.1 „Mezi osobami staršími než 15 let by mělo

být 80 % nekuřáků a mezi osobami mladšími než 15 let by

nekuřáci měli představovat 100 procent“– NESPLNĚN

 



Identifikace problému užívání tabáku v ČR – některá 

čísla…

• V roce 2014 bylo v české dospělé populaci 31,5 % kuřáků

(denních kuřáků 23,5 %; příležitostných kuřáků 8 %).

• Kouří více muži než ženy (v kategorii denních kuřáků: 28,2 % 
mužů a 19 % žen).

• Z dlouhodobého hlediska: Vývojový trend poměrně stabilní -
nedochází k výraznějším změnám v počtech kuřáků (28 –
32%), mírně klesající trend u denního kuřáctví v posledních 
10 letech.

• Z hlediska věku nejvyšší výskyt kuřáctví ve věkové kategorii 
15 – 24 let  - Se stoupajícím věkem se výskyt kuřáctví snižuje.

• 36.5 % žáků (ve věku 13-15 let) užívá v současnosti některý z

tabákových výrobků (chlapci – 39,8 %, dívky – 42,7 %) (studie

GYTS 2011)

Zdroj: www.szu.cz

http://www.szu.cz/


Akční plán pro oblast kontroly tabáku v  České republice na 

období 2015 až 2018

 jeden z nástrojů naplňování Zdraví 2020 – Národní strategie 

ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí + Národní strategie 

protidrogové politiky na období 2010 až 2018

 V struktuře Zdraví 2020 součástí Akčního plánu č. 4 – Omezování 

zdravotně rizikového chování (další dílčí AP – AP k omezování 

škod působených alkoholem + AP pro vytvoření 

interdisciplinárního meziresortního rámce primární prevence 

rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí v ČR) 

 Příprava: Pracovní skupina pro tvorbu strategických dokumentů 

pro oblast kontroly tabáku v rámci Zdraví 2020 + Mezirezortní 

pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami 

působenými tabákem („MPS KOTA“)

 Vláda vzala akční plány na vědomí dne 20. srpna 2015 (usnesení 

vlády č. 671) (AP k tabáku a alkoholu schváleny předtím RVKPP)

 Mezi východisky pro tvorbu AP i Rámcová úmluva WHO o kontrole 

tabáku, evropský plán akcí implementace FCTC atd.



Východiska pro tvorbu akčního plánu (mezinárodní) - FCTC

ČR smluvní stranou Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku
/FCTC/                                              

• čl. 5. odst. 1 FCTC „každá smluvní strana vypracuje, zavede a 
bude pravidelně aktualizovat a vyhodnocovat komplexní 
vícesektorové národní strategie, plány a programy pro oblast 
kontroly tabáku v souladu s touto Úmluvou a protokoly, kterých 
je smluvní stranou“.

• Podle čl. 1 písm. d) FCTC se KONTROLOU TABÁKU rozumí:

řada strategií zaměřených na snižování nabídky, poptávky a 
škodlivých účinků tabákových výrobků, s cílem zlepšit zdraví 
populace prostřednictvím odstraňování nebo snižování spotřeby 
tabákových výrobků a expozice tabákovému kouři.



FCTC zahrnuje řadu opatření v oblasti kontroly tabáku 

zejména...

Snížení poptávky po tab. výr.

(čl. 6 – 14):

 Daňová a cenová politika (čl. 6)

 Ochrana před expozicí tabákovém kouři 

(čl. 8)

 Regulace obsahu tabákových výrobků 

(čl. 9)

 Regulace zveřejnění informací o 

tabákových výrobcích (čl.10)

 Balení a značení tab. výrobků (čl. 11)

 Vzdělávání, informovanost, školení a 

veřejné povědomí (čl.12)

 Reklama, propagace a sponzorství tab. 

výr. (čl.13)

 Léčba závislosti na tabáku a ukončení 

jeho užívání (čl. 14)

Snížení nabídky tab. výr. 

(čl.15 – 17):

 Nezákonný obchod s 

tabákovými výrobky (čl. 15)

 Prodej nezletilým a 

nezletilými (čl.16)

 Poskytování podpory pro 

alternativní ekonomicky 

realizovatelné činnosti (čl. 

17)

http://www.who.int/entity/fctc/en/
http://www.who.int/entity/fctc/en/


Východiska pro tvorbu akčního plánu (mezinárodní)  -

Plán akcí k posílení implementace FCTC v Evropském regionu 

WHO v období 2015 – 2025: učinění tabáku věcí minulosti

 Schválen na 65. zasedání 

Evropského regionálního výboru WHO 

– září 2015

Dílčí oblasti k řešení jsou: 

1/ posílení implementace FCTC a 

podpora inovace, 

2/ reakce na nové výzvy (elektronické 

cigarety atd.),

3/ přetvoření sociálních norem. 

Podpůrné aktivity v oblasti:

1/ vyhodnocení pokroku, nedostatků, 

gradientů, trendů 

2/ dopadů partnerství a mezinárodní 

spolupráce.



Akční plán pro oblast 

kontroly tabáku v České republice na období 2015 až 

2018 – 3 CÍLE

Hlavními cíli Akčního plánu jsou:

1. snížit výskyt současného užívání tabákových 

výrobků u osob starších 15 let do roku 2018 

minimálně o 8 % a do roku 2020 minimálně o 10 % (a 

do roku 2025 minimálně o 30 %)

Dílčí cíle:

• Minimalizovat počet osob, které začínají užívat 

tabákové výrobky a posunutí hranice tohoto chování 

do vyššího věku

• Zastavit nárůst prevalence užívání tabáku u dětí a 

mladistvých 

• Zvýšit počet osob, které zanechaly užívání 

tabákových výrobků



Akční plán pro oblast kontroly tabáku v České 

republice na období 2015 až 2018 – 3 cíle

2. Snížit expozici osob tabákovému kouři v prostředí

Dílčí cíle:

• Zamezit expozici osob tabákovému kouři ve vnitřních 

prostorech veřejných míst a pracovišť

• Snížit procento osob vystavených tabákovému kouři v 

jiných než veřejných místech

3. Zajistit další nezbytná systémová a jiná opatření k 

posílení komplexní ochrany před škodami působenými 

tabákem v ČR



CÍL 1: výstupy – aktivity

VÝSTUPY:

•Zvýšení ceny tabákových výrobků – omezení cenové dostupnosti 

těchto výrobků

•Další omezení reklamy na tabákové výrobky (např. v místě 

prodeje), řešení reklamy na elektronické cigarety

•Zavedení kombinovaných zdravotních varování a omezení 

propagačních/marketingových prvků využívaných na obalech 

tabákových výrobků

•Posílení regulace složení tabákových výrobků

•Další omezení dostupnosti tabákových výrobků a souvisejících 

výrobků pro děti a mládež

•Reakce na nové výrobky na trhu – posílení regulace nových 

tabákových výrobků a souvisejících výrobků

Snížit výskyt současného užívání tabákových výrobků u osob starších 

15 let do roku 2018 minimálně o 8 % a do roku 2020 minimálně o 10 % (a 

do roku 2025 minimálně o 30 %)



CÍL 1: výstupy – aktivity - pokračování

VÝSTUPY:

• Intervence specifické prevence užívání tabákových a souvisejících 

výrobků, zvyšování informovanosti v oblasti kontroly tabáku

• Plošné rozšíření provádění včasné diagnostiky, minimálních a krátkých 

intervencí zaměřených na užívání tabáku

• Dostupná a kvalitní léčba závislosti na tabáku

K dílčím aktivitám vedoucím k výstupům:

Z legislativních záležitostí: přijetí návrhu zákona o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek, který nahradí zákon č. 379/2005 Sb., 

nebo novelizace zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

výrobcích, a vyhlášky č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na 

tabákové výrobky, ve smyslu transpozice směrnice 2014/40/EU Atd.

Z nelegislativních záležitostí: vyhodnocení možnosti zavedení licencovaného 

prodeje, jednotného balení atd., podpora prev. kampaní/programů 

zaměřených na zvýšení informovanosti veřejnosti/motivace k odvykání, 

vzdělávání (intervence,dozor), webové stránky ohledně služeb pro 

odvykání kouření, zvýšení dostupnosti specializované léčby závislosti na 

tabáku atd…



CÍL 2: výstupy – aktivity 

VÝSTUPY:

• Posílení ochrany před expozicí tabákovému kouři v prostředí – zajištění 

komplexního zákazu kouření ve vnitřních prostorech veřejných míst

• Posílení ochrany před expozicí tabákovému kouři v jiných než 

veřejných místech

• Posílení vymahatelnosti zákazu kouření

• Zajištění informovanosti veřejnosti o škodlivosti pasivního kouření a 

legislativních změnách

K dílčím aktivitám vedoucím k výstupům:

Posílení právní úpravy v oblasti nekuřáckého prostředí, kampaň ohledně 

legislativních změn, podpora kampaní a programů na zvýšení 

informovanosti ohledně škodlivosti pasivního kouření, proškolování 

(oblast dozoru) atd.

Snížit expozici osob tabákovému kouři v prostředí



CÍL 3: výstupy – aktivity

VÝSTUPY:

• Podpora výzkumu, monitoringu a evaluace v oblasti kontroly tabáku

• Posílení implementace čl. 5.3 FCTC ohledně ochrany politik v oblasti 

zdraví před zájmy tabákového průmyslu

• Zajištění mezirezortní a mezioborové koordinace v oblasti kontroly 

tabáku

• Zajištění odpovídajícího financování v oblasti kontroly tabáku

• Podpora a zajištění mezinárodní spolupráce

• Snižování nezákonného obchodu s tabákovými výrobky

K dílčím aktivitám vedoucím k výstupům:

Stanovení konkrétních priorit a zaměření monitoringu, příprava zprávy o 

implementaci FCTC, ratifikace Protokolu o potírání nezákonného obchodu s 

tabákovými výrobky k FCTC atd.

Zajistit další nezbytná systémová a jiná opatření k posílení 

komplexní ochrany před škodami působenými tabákem v ČR



Některé předpoklady pro realizaci akčního plánu

 spolupráce všech aktérů a existující efektivní
mezirezortní koordinační mechanismus,

 dostatečné finanční prostředky na realizaci
účinných opatření (aktivit),

 Dostatek personálních kapacit,

 podpora výzkumných a akademických pracovišť, 

odborných organizací a společností při realizaci 

projektů v rámci AP,

 Existence dat a údajů o situaci,

 politická podpora.

Atd.

Implementace



Kde lze nalézt více informací?

Všechny publikace, včetně akčních plánů jsou

ke stažení na www.mzcr.cz v sekci Veřejné

zdraví – Zdraví 2020, nebo přímý proklik

z hlavní stránky přes logo:

http://www.mzcr.cz/


DĚKUJI ZA POZORNOST

Kontakt:

Mgr. Lenka Kostelecká

Ministerstvo zdravotnictví

Odbor zdravotních služeb

Oddělení zdravotních programů

lenka.kostelecka@mzcr.cz

Tel.: 224 972 169

www.mzcr.cz

mailto:Lenka.kostelecka@mzcr.cz

