
   

 
 

Hospodářská komora ve spolupráci s think tankem Racionální politiky závislostí (IRAP) a 

pod záštitou MUDr. Romana Krause, MBA, předsedy Výboru pro zdravotnictví Senátu 

Parlamentu České republiky, Vás srdečně zve na odborný kulatý stůl na téma  

 

Snižování rizik u kouření 

Dlouhá cesta od teorie k fungující praxi  
 

Pátek 11. března 2022 od 10 hodin 

Hospodářská komora České republiky (Florentinum, Na Florenci 2116/15)  

 

Pro fungující a vědecky podloženou regulaci v oblasti závislostí je nutné vést konstruktivní a 

vyvážený dialog mezi odborníky, státní správou a průmyslem. Tímto směrem se ubírá 

programové prohlášení nové vlády, která se zavázala k uplatňování politiky postavené na 

vědecky ověřených a vyvážených konceptech prevence a snižování rizik s ohledem na 

míru škodlivosti po vzoru většiny úspěšných a fungujících politik v západním světě. Navíc 

agenda prevence a onkologie patří mezi hlavní priority České republiky pro nadcházející 

Předsednictví v Radě Evropské unie, čímž vzrůstá důležitost samotného tématu a s tím 

související nutné odborné debaty na toto téma. Samotný Evropský parlament dne 16. 2. 2022 

vyjádřil svůj názor na dlouho diskutovaný Plán boje proti rakovině, ve kterém mimo jiné žádá 

Evropskou komisi, aby při formování evropských strategií a politik zohlednila principy 

snižování rizik a přínosy potenciálně méně nikotinových škodlivých alternativ, jakými jsou 

např. elektronické cigarety či nikotinové sáčky.  

 

Nicméně cesta od teoretických a vědeckých konceptů a politických prohlášení k fungující a 

vyvážené regulaci je komplikovaná, a ne vždy úspěšná, což dokumentuje i právě připravovaná 

regulace nikotinových sáčků bez obsahu tabáku.   

 

Kulatý stůl si tak klade za cíl formou veřejné debaty diskutovat přínosy strategií a politik 

snižování rizik v souvislosti s užíváním tabáku, roli nikotinových alternativ cigaret pro 

snižování zdravotní zátěže kouření, a dopady nevyvážených závislostních politik. Výstupem 

by pak měla být doporučení pro závislostní politiky v České republice. 

      

 

Program 

09.30 – 10.00  Registrace hostů a občerstvení 

10.00 – 10.10  MUDr. Roman Kraus, MBA, předseda Výboru pro zdravotnictví, Senát PČR 

● Úvodní slovo  

10.10 – 10.20  Ing. Tomáš Prouza, MBA, viceprezident HK ČR 

● Agenda prevence a onkologie jako jedna z hlavních priorit České 

republiky pro nadcházející předsednictví ČR v Radě Evropské unie 

 



   

 

10:20 - 10:35  Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip, Národní protidrogový koordinátor, Prezident 

IRAP 

● Tobacco Harm Reduction – jeho význam a úloha 

● THR a role Národního protidrogového koordinátora a Rady vlády 

koordinaci protidrogové politiky  

10.35 – 10:50  Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., Centrum pro závislé na tabáku III. interní 

kliniky 1.LF UK a VFN Praha 

● Nikotinové alternativy nespalující tabák jako slibná cesta ke snížení škod 

způsobených kouřením  

10:50 – 11:00  MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D., Centrum pro závislé na tabáku III. interní 

kliniky 1.LF UK a VFN Praha 

● Alternativní zdroje nikotinu a prevalence kouření  

11:00 – 11:10  PhDr. Ladislav Csémy, vedoucí Centra epidemiologického a klinického 

výzkumu závislostí, Národní ústav duševního zdraví 

● Švédsko jako příklad úspěšné aplikační praxe 

11:10 – 11:20  Jan Mošovský, MsC., THR research chair, Anglo-American university  

● Trh s tabákovými a nikotinovými alternativami v ČR 

11:20 – 11:30  MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., odborník na oblast drog a závislotí, IRAP 

● Strategické doporučení pro aplikační praxi v ČR 

11:30 – 12:00  Prostor pro otázky 

12:00 – 12:30  Oběd a ukončení 

 

Svoji účast prosím potvrďte do 8. 3. na email wesela@komora.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce se uskuteční v souladu se současnými protiepidemickými opatřeními. 

Účastí na akci udělujete souhlas Hospodářské komoře ČR k pořizování fotografií  

a / nebo audiovizuálních nahrávek z průběhu akce a k jejich zveřejnění.  

mailto:wesela@komora.cz

