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Odpověď

Ministerstva

zdravotnictví

na

žádost

o

informaci

dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

K Vámi

podané

žádosti

o

poskytnutí

informace

dle

zákona

č.

106/1999

Sb.,

o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu
zdravotnictví dne 28. října 2020, evidované pod č. j.:

ve

věci dotazu: „zda se nyní, po změně vedení MZ změní přístup a bude se přenosem
koronaviru pomocí tabákového kouře a kouře z elektronických cigaret někdo z Vašich
odborníků zabývat a mluvit do médií a v souvislosti s tím se učiní patřičná opatření k
ochraně lidí před koronavirem, ale i dalšími nemocemi z tabákových výrobků (které ničí
imunitu a dýchací soustavu), nebo se bude dál dělat, že se nic neděje a mlčet jako
doposud a tabáky a prodejny elektronických cigaret budou dál mít výjimku ze zákazu
provozu a budou se dále smět prodávat tabákové výrobky (a e cigarety) i když se při
jejich užívání kapénky s koronavirem (a dalšími) přenášejí na větší vzdálenosti?“, Vám

sdělujeme následující:

V prvé řadě děkujeme za zaslaný podnět a Váš zájem o oblast ochrany veřejného zdraví
a dopadů

působených

užíváním tabákových

výrobků

v

souvislosti

s

onemocněním

COVID 19.

Dovolujeme si Vás ubezpečit, že Ministerstvo zdravotnictví věnuje problematice užívání
tabáku, a to nejen v souvislosti s onemocněním COVID 19, náležitou pozornost. Jedná-li
se specificky o komunikační aktivity Ministerstva zdravotnictví, lze zmínit např. tiskovou
konferenci

uspořádanou

dne

28.

května

2020

Úřadem
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Ministerstvem

zdravotnictví

u

příležitosti

Světového

dne

bez

tabáku,

či

sdílení

některých odborných informací o tomto tématu na facebookovém profilu Ministerstva
zdravotnictví apod. Přesto však lze připustit, že vždy existují rezervy, jak více a lépe
problematiku

kouření/vapování

komunikovat. Je proto např.

v souvislosti

s

onemocněním

COVID

19

veřejnosti

plánováno doplnění dalších informací na toto téma na

webové stránky Ministerstva zdravotnictví apod. Ministerstvo zdravotnictví však není
a nemůže zůstat jedinou institucí, která vyvíjí činnost v této oblasti. V této souvislosti
nelze opomenout

např.

národních stránek pro

důležitou roli a aktivity
podporu odvykání

Úřadu vlády ČR,

který je správcem

kouření www.koureni-zabiji.cz,

či

Státního

zdravotního ústavu a odborných společností a organizací. Za významné komunikační
aktivity z poslední doby lze považovat např. společnou výzvu lékařských odborných
společností v době pandemie COVID-19 „Odložte cigaretu, pomozte v boji s virem!“
z března 2020 či aktuální iniciativu/výzvu „Přestaňte kouřit – uvolníte lůžko nakaženým!”
Není tedy pravdou, že by se v českém mediálním prostoru o tomto tématu ze strany
odborné veřejnosti a organizací či Ministerstva zdravotnictví mlčelo.

Jedná-li

se

o

aktuální

nastavení

krizových

opatření,

konkrétně

umožnění

výjimky

ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách pro
prodejny tabákových výrobků, o zrušení této výjimky Ministerstvo zdravotnictví aktuálně
neuvažuje,

a to

z

pragmatických

důvodů.

Náhlé

a

výrazné

omezení

dostupnosti

tabákových a souvisejících výrobků by sebou mohlo přinést prudký nárůst nelegálního
trhu s těmito výrobky, neboť se jedná o produkty se závislostním potenciálem, a další
doprovodné

problémy, které by mohly ještě více

ztížit již i tak

nepříznivou situaci

způsobenou COVID 19.
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