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Shrnutí
Tato práce se věnuje tématu harm reduction v kontextu závislosti na nikotinu a představuje
přístupy a strategie vybraných evropských států.
Opatření, která přispívají k minimalizaci škod a rizik spojených s užíváním návykových látek, mohou
být zaměřena na společnost jako celek i na konkrétní uživatele. K opatřením působícím na úrovni
společnosti patří legislativní omezení dostupnosti tabáku, vyšší zdanění, regulace reklamy
a informační kampaně, které jsou jedním z nástrojů prevence. Chování jednotlivce pak může
ovlivnit intervence v primární péči a přístup k méně škodlivým alternativám tabákových výrobků.
Všechny sledované státy mají vypracované nějaké strategie nebo plány, v nichž si vytyčily cíle
a nastínily potřebná opatření, jimiž má být těchto cílů dosaženo. Bulharsko, Česká republika, Itálie,
Řecko a Švédsko se ve svých dokumentech nesoustředí pouze na problematiku tabákových
výrobků, ale také např. na patologické hráčství a nadužívání moderních technologií (Česká
republika), životní prostředí a klima (Itálie) nebo doping (Švédsko).
Z dokumentů jednotlivých států plyne, že státy pokládají za klíčovou zejména prevenci a podporu
těch uživatelů, kteří chtějí s užíváním tabákových výrobků přestat. Šíření informací o škodlivých
následcích užívání tabákových výrobků probíhá převážně formou kampaní. V Rumunsku mají
rozhlasové a televizní stanice dokonce ze zákona povinnost poskytnout každý týden půl hodiny
vysílacího čas právě k této osvětě.
Zatímco užívání elektronických cigaret a jiných potenciálně méně škodlivých nikotinových výrobků
má v Anglii podporu vlády i zdravotnických institucí, Norsko se k alternativám jako je snus nebo
vodní dýmky staví rezervovaně a snus nepovažuje za vhodnou náhradu klasického kouření. Norská
strategie totiž vychází z dat, podle nichž má užívání snusu vážné zdravotní dopady. Obezřetný
přístup k elektronickým cigaretám a jiným produktům, které jsou nově na trhu, zaujímá rovněž
Itálie, a to kvůli riziku, že by nové produkty mohly oslovit zejména mladou generaci a vyvolat v nich
závislost na nikotinu. Monitorovat a kontrolovat nové výrobky má v plánu také Řecko.
V jednotlivých státech lze rovněž vypozorovat tendenci postupně zpřísňovat právní předpisy
regulující kouření. V České republice, Norsku, Rumunsku a Švédsku je kouření zakázáno
i v restauracích a barech, přičemž v České republice se tento zákaz až na několik výjimek vztahuje
také na elektronické cigarety. Rozšířit zákaz kouření na elektronické cigarety má ve svých
strategiích také Nizozemsko a Rumunsko.
Dalším nástrojem, kterým se většina států snaží omezit spotřebu tabákových výrobků, je relativně
vysoké zdanění tabákových a souvisejících výrobků. Snížit prevalenci kouření si totiž daly za cíl
všechny sledované státy.
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Obecně k harm reduction
Koncept harm reduction (minimalizace rizik a škod spojených s užíváním návykových látek) vychází
z pojetí závislosti jako formy naučeného chování a směřuje k podpoře takového chování, které je
pro uživatele návykových látek méně rizikové. Tento přístup akceptuje vedle faktu, že si uživatelé
návykových látek navzdory snaze omezit nabídku a poptávku přístup k drogám téměř vždy najdou,
také skutečnost, že existují způsoby užívání drog, které jsou v porovnání s ostatními způsoby
bezpečnější, a že úplná abstinence nemusí být v dané chvíli pro konkrétního uživatele tím
nejvhodnějším cílem. Dalším východiskem je pak přesvědčení, že každá pozitivní změna chování
směrem k bezpečnějšímu užívání je žádoucí, neboť zabránění závažnějšímu poškození je
jednodušší a méně nákladné než následná léčba.
Opatření harm reduction mohou být zaměřena na společnost jako celek i na jednotlivé uživatele.
Opatření působící na úrovni společnosti:


legislativní omezení dostupnosti tabáku,



regulace v podobě zvláštního zdanění, spotřební daň dle míry rizika,



regulace marketingu a reklamy,



informační kampaně.

Opatření působící na úrovni jednotlivce:

1



intervence v primární péči,



přístup k bezpečnějším alternativám (farmaceutické nikotinové produkty, e-cigarety,
bezdýmné tabáky).1

VAVRINČÍKOVÁ, Lenka. Harm reduction a užívání tabáku [online], s. 21–22.
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Evropský rámec
Problematice harm reduction se věnuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU
ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se
výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice
2001/37/ES (dále jako „tabáková směrnice“). Tabáková směrnice reaguje na společenský vývoj a na
přijetí Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku z května 2003 (dále
jako „rámcová úmluva“), k níž se připojila rovněž Evropská unie i její členské státy.
Rámcová úmluva upravuje požadavky na účinnou a komplexní politiku prevence kouření
a snižování spotřeby tabáku ve snaze chránit současné a budoucí generace před ničením zdraví
a sociálními, ekologickými a ekonomickými následky spotřeby tabáku. Toho má být dosaženo
pomocí systému integrovaných opatření kontroly tabáku, která budou smluvní strany realizovat
na mezinárodní, národní a regionální úrovni (čl. 3 rámcové úmluvy). Důležitá ustanovení rámcové
úmluvy se týkají regulace složení tabákových výrobků, zveřejnění informací o tabákových
výrobcích, balení a značení tabákových výrobků, reklamy a nezákonného obchodu s tabákovými
výrobky (recitál 7 tabákové směrnice).2
Cílem tabákové směrnice je sblížit správní a právní předpisy upravující tabákové a související
výrobky a usnadnit tak hladké fungování vnitřního trhu. Přitom musí být zabezpečena vysoká
úroveň ochrany lidského zdraví a splněny povinnosti dané rámcovou úmluvou (čl. 1 tabákové
směrnice).
Tabáková směrnice stanovuje maximální úrovně emisí cigaret (čl. 3 tabákové směrnice) a ukládá
členským státům povinnost zakázat uvádění určitého typu tabákových výrobků na trh. Jedná se
např. o tabákové výrobky s charakteristickou příchutí3 a tabákové výrobky obsahující aromata
nebo přísady, jako jsou vitamíny a kofein, popř. přísady usnadňující vdechování či příjem nikotinu
(čl. 7 tabákové směrnice). S výjimkou Švédska, na něž se tato úprava nevztahuje na základě článku
151 Aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, mají členské státy dále povinnost zakázat
uvedení na trh tabákových výrobků pro orální užití, tj. výrobků „určen[ých] k užívání ústy kromě
těch, které jsou určeny k inhalaci nebo žvýkání, (…) zejména nabízen[ých] v sáčkových porcích nebo
v porézních sáčcích“ (čl. 2 bod 8 tabákové směrnice).4
Směrnice rovněž upravuje formu a obsah varování a informačních sdělení, která musí být na balení
výrobků uvedena (čl. 9–12 tabákové směrnice), a také způsob jejich propagace. Tabákový výrobek
nebo jeho balení nesmí vytvářet mylný dojem o jeho vlastnostech, účincích na zdraví, rizicích
a emisích a nesmí naznačovat, že je méně škodlivý než jiné tabákové výrobky (čl. 13 tabákové
směrnice).
Členské státy dále musí zajistit, že na trh budou uváděny pouze takové elektronické cigarety
a náhradní náplně, které budou v souladu s tabákovou směrnicí a ostatními právními předpisy
Evropské unie. Tabáková směrnice se ale nevztahuje na elektronické cigarety a náhradní náplně,
které podléhají požadavku na registraci podle směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých

2

Blíže k rámcové úmluvě viz KUSÁK, Martin. Rámcová úmluva WHO o kontrole tabáku, povaha závazků z ní
vyplývajících a důsledky její ratifikace pro ČR.
3
Charakteristická příchuť je v čl. 2 bodu 25 definována jako „jasně rozpoznatelná vůně nebo chuť jiná než tabáková
chuť, kterou výrobku dodává přísada nebo kombinace přísad, kromě jiného včetně ovoce, koření, bylinek, alkoholu nebo
cukrovinek, mentolu nebo vanilky, jež je rozeznatelná před nebo při užití tabákového výrobku“.
4
Stejnou výjimku má také Norsko. Tobacco Control in Norway. Dostupné z:
https://www.helsedirektoratet.no/english/tobacco-control-in-norway.
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přípravků nebo požadavkům stanoveným ve směrnici Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993
o zdravotnických prostředcích (čl. 20 tabákové směrnice).
V souladu s čl. 18 tabákové směrnice mohou členské státy zakázat přeshraniční prodej tabákových
výrobků na dálku spotřebitelům.

Situace ve vybraných evropských státech

Bulharsko
Česká republika
Itálie
Nizozemsko
Norsko
Rumunsko
Řecko
Spojené království
Švédsko

procento kuřáků věková skupina
36,0
15+
24,9
15+
18,4
14+
21,7
18+
9,0
16+
30,0
18+
37,0
15+
14,9
18+
7,0
18+

údaje z roku
2017
2019
2019
2019
2019
2018
2017
2019
2018

Bulharsko
Bulharsko se udržuje spolu s Řeckem na špičce žebříčku členských států Evropské unie, v nichž
je spotřeba tabáku nejvyšší. Podle statistik kouřilo v roce 2017 v Bulharsku 36 % osob starších
15 let.5
Od roku 2012 platí v Bulharsku zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorách, pracovních
prostorách a také v blízkosti školek a jiných vzdělávacích institucí a na sportovních a kulturních
akcích (čl. 56, 56a zákona o zdraví – Закон за здравето). Podle novely zákona o zdraví z roku 2019
je úkolem ministra zdravotnictví a dalších kompetentních orgánů vytvořit společně s neziskovými
organizacemi rámec pro programy zaměřené na omezení užívání tabáku a souvisejících výrobků,
na omezení nadměrné spotřeby alkoholu a na prevenci užívání návykových látek. Obsahem těchto
programů má být osvěta a pomoc osobám, které jsou na návykových látkách závislé. K financování
daných programů má být použito 1 % z prostředků státního rozpočtu získaných ze spotřebních
daní z tabákových výrobků a alkoholických nápojů (čl. 53 zákona o zdraví).
Problematiky kouření a spotřeby tabáku se dotýká Národní program pro prevenci chronických
neinfekčních nemocí 2014–2020 (Национална програма за превенция на хроничните
незаразни болести 2014–2020, dále jako „bulharský národní program“)6, podle něhož vláda nese
odpovědnost za přijetí opatření, jež mají směřovat k prevenci chronických neinfekčních nemocí.
Bulharský národní program řadí kouření, nadměrnou spotřebu alkoholu, nezdravou stravu
a nízkou fyzickou aktivitu mezi hlavní rizikové faktory, které mohou vést ke vzniku chronických
neinfekčních nemocí. Nejefektivnějším způsobem, jak rizikové faktory snížit, má být prevence,
včasná diagnostika, léčba a zajištění zdravého prostředí. Bulharský národní program vychází
5

Share of individuals who currently smoke cigarettes, cigars, cigarillos or a pipe in selected European countries in
2017. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/433390/individuals-who-currently-smoke-cigarettes-ineuropean-countries/.
6
Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020. Dostupné z:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/17/programa-preventsiya-hronichni-nezaraznibolesti-2014-2020.pdf.
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z integrovaného přístupu, který kombinuje opatření zaměřená na populaci jako celek s opatřeními
zaměřenými na jednotlivce. Opatření zaměřená na populaci mají za cíl snížit úroveň rizikových
faktorů pro všechny osoby, a to vytvořením příznivého prostředí. K tomu má sloužit daňová
politika, různé finanční pobídky vlády a změna legislativy. Ačkoli tato opatření nemají na konkrétní
jednotlivce zásadní vliv, jsou poměrně efektivní, rychlá, nevyžadují změny chování a vedou
k výhodám pro všechny. Opakem je potom individualizovaný přístup, který se soustředí na detekci
a léčbu rizikových osob (s. 1, 5 a 10 bulharského národního programu).
Konkrétní opatření jsou obsažena v Pracovním programu (Работна програма)7. Patří mezi ně
rozšíření vzdělávacích programů upozorňujících na rizika vyplývající z užívání tabákových výrobků,
rizika pasivního kouření a na výhody, které ukončení kouření a zdravý životní styl přináší. K prevenci
má přispět rovněž výroba a distribuce vzdělávacích brožur, plakátů a letáků určených pro děti,
těhotné ženy, rodiče a učitele. Do procesu osvěty mají být zapojena také média a neziskové
organizace, které se budou podílet na informačních kampaních. Důležitým krokem je podpora
vytváření studií zaměřených na zdravotní a ekonomické důsledky užívání tabákových výrobků,
náklady na zdravotní systém, dopady varování na spotřebu tabáku i účinnost vzdělávacích
programů. V neposlední řadě je také třeba pravidelně aktualizovat vnitrostátní právní předpisy tak,
aby byly v souladu s evropskými předpisy o tabákových výrobcích, a připravit návrhy právních
předpisů týkající se zvyšování spotřebních daní z tabákových výrobků a zákazu reklamy (s. 2, 5–6,
9, 11–12 a 18 pracovního programu).
Česká republika
Podle zprávy Státního zdravotního ústavu s názvem Užívání tabáku a alkoholu v České republice
20198 užívalo tabák 28,2 % osob starších 15 let. V populaci bylo 24,9 % kuřáků starších 15 let a
4,9 % uživatelů elektronických cigaret starších 15 let. Osob starších 15 let, které užívaly bezdýmné
tabákové výrobky, jež se žvýkají, šňupou nebo vkládají do úst, bylo 4,2 % (s. 11, 22, 37 a 53 zprávy
s názvem Užívání tabáku a alkoholu v České republice 2019).
Klíčovým koncepčním dokumentem v oblasti závislostního chování je Národní strategie prevence
a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 (dále jako „česká národní
strategie“)9, kterou přijala vláda v květnu 2019. Česká národní strategie je programovým
vyjádřením záměrů a postupu vlády při uplatňování opatření za účelem předcházení a snižování
škod vyplývajících z užívání návykových látek, patologického hráčství a nadužívání moderních
technologií.10
Česká národní strategie obsahuje soubor opatření směřujících k dosažení vytyčených cílů, které
jsou podrobně rozpracovány v akčních plánech11 (s. 5 české národní strategie). Hlavním záměrem
je posílení prevence a zvýšení informovanosti, zajištění kvalitní a dostupné sítě adiktologických
služeb, efektivní regulace trhů s návykovými látkami a vhodné nastavení protidrogové politiky
(s. 23 české národní strategie). Z hlediska prevence je důležitá včasná diagnostika a zavedení
7

Работна програма. Dostupné z: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/17/rabotnaprograma-preventsiya-hronichni-nezarazni-bolesti-2014-2020.pdf.
8
CSÉMY, Ladislav a kol. Užívání tabáku a alkoholu v České republice 2019 [online].
9
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027. Dostupné z:
https://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/Narodni_strategie_2019-2027_fin.pdf.
10
Nová národní strategie protidrogové politiky otevírá nově také témata nadužívání léků, internetu a nových
technologií. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/nova-narodni-strategieprotidrogove-politiky-otevira-nove-take-temata-naduzivani-leku--internetu-a-novych-technologii-173789/.
11
Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021.
Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/strategie-a-plany/AP_2019_2021_final-sISBN_v20201012.pdf.
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krátké intervence v oblasti závislostního chování do praxe. Roli může hrát také regulace
jednotlivých druhů legálních návykových látek podle míry jejich rizikovosti tak, aby došlo ke snížení
nabídky, dostupnosti a poptávky, ale současně aby nedošlo k rozvoji černého trhu s návykovými
látkami (s. 24–25 české národní strategie). Obecně lze říct, že snahou je uplatňovat vyvážený
přístup, který předpokládá rovnováhu mezi důsledným vymáháním práva a dostupností
preventivně-léčebných intervencí (s. 18 české národní strategie).
Politiku v oblasti závislostního chování koordinuje na regionální úrovni Rada vlády pro koordinaci
protidrogové politiky (dále jako „RVKPP“), která je poradním orgánem vlády v otázkách politiky
zaměřené na snižování škod působených závislostním chováním. RKVPP předkládá návrhy opatření
a aktivit, koordinuje a vyhodnocuje jejich realizaci a provádí kontrolu plnění úkolů plynoucích
z národní strategie pro oblast závislostí a z akčních plánů.12
Kouření ve veřejných vnitřních prostorách, vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb
(s výjimkou užívání vodních dýmek), ve veřejných dopravních prostředcích, školách, na dětských
hřištích a sportovištích zakazuje zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně zdraví“). Až na výjimky
se tento zákaz vztahuje také na elektronické cigarety (§ 8 zákona o ochraně zdraví). Obecně
závaznou vyhláškou může obec zakázat kouření a používání elektronických cigaret na veřejném
prostranství nacházejícím se v blízkosti školy, školského zařízení nebo jiného prostoru, který je
vyhrazen pro aktivity osob mladších 18 let (§ 17 odst. 1 zákona o ochraně zdraví).
Itálie
Podle dostupné statistiky tvořili v Itálii v roce 2019 kuřáci 18,4 % osob starších 14 let, přičemž
v porovnání s předešlým rokem došlo k poklesu o 0,6 %. Průměrný počet vykouřených cigaret
denně (11 ks) se ale nezměnil.13
Ministerstvo zdravotnictví připravilo Národní prevenční plán pro období 2020-2025 (Piano
Nazionale della Prevenzione 2020-2025, dále jako „italský národní prevenční plán“), jehož cílem je
přispívat ke zlepšení zdravotního stavu jednotlivců i celkové populace. Kromě závislostí
na návykových látkách se italský národní prevenční plán věnuje také infekčním a chronickým
nemocím, nemocím z povolání, životnímu prostředí a klimatu.14
Podle italského národního prevenčního plánu je třeba věnovat náležitou pozornost prevenci,
upozorňovat na negativní zdravotní dopady kouření a poskytovat pomoc osobám, které mají zájem
s kouřením přestat. Dalším krokem je zpřísnění zákazů ohledně reklamy, propagace a sponzorství
tabáku a také zdanění tabákových a podobných výrobků (s. 14 italského národního prevenčního
plánu).
S ohledem na počet mladých lidí, kteří kouří, je podle italského národního prevenčního plánu
nutné obezřetně přistupovat k alternativám, jako jsou např. elektronické cigarety, neboť existuje
riziko, že by právě tyto nové produkty mohly zejména mladé lidi oslovit a vyvolat v nich závislost
na nikotinu (s. 26 italského národního prevenčního plánu).

12

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky: Politika v oblasti závislostního chování. Dostupné z:
https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/protidrogova-politika-180471/.
13
Aspects of daily life : Smoking habit - regions and type of municipality. Dostupné z:
http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=15516&lang=en.
14
Piano nazionale della prevenzione: Piano nazionale della prevenzione 2020-2025. Dostupné z:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4239&area=prevenzione&menu=vuoto.
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Prevenci užívání tabáku se věnuje rovněž národní program, který se zaměřuje na zajištění dobrého
zdravotního stavu (Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari).15 Relevantním
dokumentem jsou také zprávy o prevenci a kontrole kouření (Preventione e contollo del
tabagismo). Ve zprávě z května 2020 ministerstvo upozorňuje na nutnost zavést efektivní
opatření, pomocí nichž by mohlo dojít ke snížení počtu osob závislých na tabáku. K těmto
opatřením by měly patřit vedle právní regulace také vzdělávací aktivity a propagace zdravého
životního stylu.16
Nizozemsko
Národní expertní centrum pro kontrolu tabáku (Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging)
zveřejnilo statistiku, podle níž v roce 2019 kouřilo v Nizozemsku 21,7 % dospělých, přičemž téměř
každý třetí kuřák se v tomto roce pokusil s kouřením přestat. Elektronické cigarety kouřilo
pravidelně 1,6 % dospělých.17
Výchozím dokumentem v oblasti boje proti kouření je Dohoda o prevenci kouření (Nationaal
Preventieakkoord)18 z června 2019, kterou uzavřelo Ministerstvo zdravotnictví, sociálních věcí
a sportu s občanskými organizacemi, poskytovateli zdravotní péče, zdravotními pojišťovnami,
obcemi, sportovními kluby i podnikatelskou komunitou. Jednotliví signatáři se zavázali, že budou
společně usilovat o dosažení cíle, kterým je učinit z Nizozemska ještě zdravější a vitálnější zemi
(s. 10 Dohody o prevenci kouření).
Dohoda o prevenci kouření obsahuje vládou formulovaná opatření směřující k tomu, aby
nizozemská společnost byla v roce 2040 nekuřácká. Nizozemská vize je taková, že za 20 let děti
nebudou vědět, jakou vůni má tabák, žádné dítě nezačne kouřit a dospělých kuřáků bude výrazně
méně než nyní. Mezi opatření, jimiž má být tohoto cíle dosaženo, patří zvýšení spotřební daně
z tabákových výrobků, zavedení povinnosti neutrálních obalů19, zákaz vystavování kuřáckých
výrobků v supermarketech a na ostatních prodejních místech, snížení počtu prodejních míst
a zajištění toho, aby byly školní areály a dětské zoo nekuřácké. Zákaz kouření se má vztahovat
i na elektronické cigarety, a to včetně těch bez nikotinu (s. 5, 16 a 22 Dohody o prevenci kouření).
Důraz klade Dohoda o prevenci kouření také na efektivní a dostupnou péči a podporu těch osob,
které chtějí přestat kouřit. Pomoc by tak měla být přístupná každému bez ohledu na jeho finanční
situaci. Vláda má rovněž v plánu ve spolupráci s poskytovateli zdravotní péče spustit kampaň
v televizi a na sociálních sítích, v níž bude propagován zdravý životní styl bez kouření (s. 14 Dohody
o prevenci kouření).

15

Guadagnare salute: Rendere facili le scelte salutari. Dostupné z:
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_605_allegato.pdf.
16
Preventione e contollo del tabagismo. Dostupné z:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2916_allegato.pdf.
17
Smoking in the Netherlands Key Statistics for 2019: Statistics on smoking, smoking cessation, and the use of
electronic cigarettes in the Netherlands. Dostupné z: https://www.trimbos.nl/docs/43b29bb6-7293-4628-b63ec9f92a6d1182.pdf.
18
The National Prevention Agreement: A healthier Netherlands. Dostupné z:
https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2019/06/30/the-national-preventionagreement/The+national+prevention+agreement.pdf.
19
Obaly budou mít povinně tmavě hnědou barvu, konkrétně Pantone 448 C, která je označovaná za „nejošklivější
barvu na světě“, a standardizován bude i font.
FERRIER, Morwenna. Stylewatch: Is Pantone 448C really the ugliest colour in the world?.
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Norsko
Podle statistiky zveřejněné norským národním statistickým úřadem (Statistisk sentralbyrå) kouřilo
v roce 2019 v Norsku denně 9 % osob starších 16 let.20 Počet uživatelů snusu se z původních 12 %
meziročně zvýšil na 14 %.21
Norské ministerstvo zdravotnictví a péče (Helse- og omsorgsdepartementet) vypracovalo Národní
strategii pro kontrolu tabáku s názvem Budoucnost bez tabáku pro období 2013–2016
(A tobacco-free future: National strategy for tobacco control 2013–2016, dále jako „norská národní
strategie“)22. Budoucnost bez tabáku charakterizuje norská národní strategie jako budoucnost,
v níž lidé nebudou poznamenáni negativními účinky tabáku na zdraví a v níž děti i dospělí budou
žít déle a zdravěji (s. 2 norské národní strategie).
Norská národní strategie si dává za cíl odradit mladé lidi od kouření a užívání snusu, motivovat
současné kuřáky a uživatele snusu k tomu, aby tyto látky přestali užívat, a chránit společnost před
škodlivými dopady tabáku. Zejména děti by neměly být vystaveny pasivnímu kouření a prevalence
kouření by se měla snížit především u těhotných žen. Strategie si rovněž dává za cíl vypořádat se
se sociálními nerovnostmi, neboť osoby s nižším vzděláním začínají s kouřením dříve než osoby
s vyšším vzděláním, jsou více vystaveny pasivnímu kouření a také je u nich menší
pravděpodobnost, že s kouřením přestanou (s. 5 a 10–11 norské národní strategie).
V boji proti tabáku se osvědčily jednak vysoké daňové sazby a také mediální kampaně, v nichž
Norsko hodlá pokračovat. Jako efektivní se ukázaly rovněž intervence v primární péči, při nichž
zdravotníci nabízí pomoc s ukončením kouření, popř. užívání snusu. Podstatnou roli měl také zákaz
kouření, který byl na veřejných místech zaveden již v roce 1988. V roce 2004 pak byl tento zákaz
rozšířen i na bary a restaurace. Jedním z nových návrhů uvedených v norské národní strategii je
zavedení licenčního systému pro prodej tabákových výrobků, který by umožňoval prodej
tabákových výrobků jen v těch obchodech, které by dostaly povolení od obce (s. 6–21 norské
národní strategie).
Norská národní strategie upozorňuje na výrazný nárůst užívání snusu, o němž uvádí, že jeho užívání
je sice méně škodlivé než kouření, ale i přesto má vážné zdravotní dopady. Ministerstvo
zdravotnictví proto užívání snusu nedoporučuje jako metodu, která by měla pomáhat
s omezováním nebo ukončováním kouření. Jako varovný vnímá norská národní strategie fakt, že
počet uživatelů snusu vzrostl navzdory vysokému zdanění, věkovému omezení i zákazu reklamní
propagace. Odtažitý přístup lze ze strategie vyčíst také ve vztahu k vodním dýmkám, které jsou dle
strategie minimálně stejně škodlivé, ačkoli povědomí o jejich zdravotních rizicích je nízké (s. 6–10
a 24 norské národní strategie).
Rumunsko
Podle studie GATS (Global Adult Tobacco Survey) užívalo v roce 2018 v Rumunsku tabák 30,7 %
dospělých. V porovnání s rokem 2011 vzrostla spotřeba tabáku o 14,9 %. Cigarety kouřilo
pravidelně 30 % dospělé populace (39,5 % mužů a 21,2 % žen) a zahřívaný tabák pravidelně užívalo
1,3 % dospělých.23

20

Tobacco, alcohol and other drugs. Dostupné z: https://www.ssb.no/en/helse/statistikker/royk.
Snus and cigarettes equally popular. Dostupné z: https://www.ssb.no/en/helse/artikler-og-publikasjoner/snus-andcigarettes-equally-popular.
22
A tobacco-free future: National strategy for tobacco control 2013-2016. Dostupné z:
https://www.regjeringen.no/contentassets/818bac68f5994a9181a0251032a8685a/national_strategy_tobacco.pdf.
23
GATS: Global Adult Tobacco Survey. Dostupné z: https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wpcontent/uploads/2019/09/Rezultate-GATS-Romania.pdf.
21
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V roce 2016 přijalo Rumunsko novelu zákona o prevenci a potírání následků spotřeby tabákových
výrobků (Legea nr. 15/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru
prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, dále jako „zákon o prevenci“),
která zakazuje kouření v uzavřených veřejných prostorách, pracovních prostorách, dopravních
prostředcích a na dětských hřištích. Zákaz novela rozšířila také na restaurace, bary a kluby. Novela
výslovně deklaruje, že cílem zákona je chránit zdraví kuřáků i nekuřáků před škodlivými následky
kouření, zabránit rozmachu kouření mezi nezletilými a zajistit dostatečnou kvalitu života rumunské
společnosti (čl. 1 zákona o prevenci).
Úkolem ministerstva vzdělání a výzkumu, ministerstva zdravotnictví a ministerstva mládeže
a sportu je vytváření a implementace národních vzdělávacích programů v oblasti prevence a boje
proti užívání tabáku. Ministerstvo zdravotnictví představilo Národní program s názvem Stop
kouření (Programul Național Stop Fumat), v rámci něhož byla zřízena bezplatná telefonní linka,
na kterou se mohou kuřáci obrátit s žádostí o pomoc. Telefonní číslo zmíněné linky je uvedeno
na každé krabičce tabákových výrobků určených ke kouření (čl. 8 zákona o prevenci).
Zákon rovněž ukládá rozhlasovým a televizním stanicím povinnost poskytnout každý týden
nejméně 30 minut vysílacího času zmíněným ministerstvům, aby mohly prostřednictvím televize
a rozhlasu informovat veřejnost o rizicích spojených s užíváním tabákových výrobků (čl. 9 zákona
o prevenci).
Kroky, které by měly směřovat k redukci spotřeby tabáku, shrnuje dokument s názvem Analýza
situace – Národní den bez tabáku 2019 (Analiza de situatie - Ziua Națională fără Tutun 2019, dále
jako „rumunská analýza“)24. Podle ní je nutné důsledně vynucovat stávající opatření týkající se
zákazu kouření ve vnitřních prostorách a také rozšířit zákaz kouření na zahřívaný tabák
a elektronické cigarety. Kapacity center, jež pomáhají kuřákům s odvykáním, mají být rozšířeny
a pozornost má být věnována i 43,9 % kuřáků, kteří uvedli, že nemají zájem s kouřením přestat.
Dále by mělo dojít k vyššímu zdanění tabákových výrobků – podle WHO je totiž tento krok tím
nejúčinnějším opatřením, které přispívá k ukončení kouření a které odrazuje děti od toho, aby
s kouřením začaly (s. 14–15 rumunské analýzy).
Spotřeby tabáku se dotýká také Národní strategie zdraví 2014-2020 (Strategia Naţională de
Sănătate 2014-2020)25, na kterou navazuje strategie s názvem 2035 – První rumunská generace
bez tabáku (2035 – Prima generaţie fără tutun a României, dále jako „rumunská strategie“)26.
Tento dokument rozpracovává opatření, jež je nutné implementovat, aby se snížila prevalence
kouření na 5 %. Klíčová má být prevence, ochrana dětí a mladistvých před pasivním kouřením
a také podpora dospělých osob, které se snaží s kouřením přestat (s. 8 rumunské strategie).

24

Analiza de situatie - Ziua Națională fără Tutun 2019. Dostupné z: https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wpcontent/uploads/2016/01/2.-Analiza-de-situa%C5%A3ie-ZNT-2019.pdf.
25
Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020. Dostupné z: http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2016/10/Anexa1-Strategia-Nationala-de-Sanatate-2014-2020.pdf.
26
2035 – Prima generaţie fără tutun a României. Dostupné z:
https://www.presidency.ro/files/userfiles/Raport_eveniment_sanatate_septembrie.pdf.
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Řecko
Řecko dlouhodobě zaujímá nejvyšší příčky v počtu kuřáků v populaci.27 Podle dat Světové
zdravotnické organizace počet kuřáků v Řecku v letech 2000 až 2009 dokonce vzrostl, ačkoli
v ostatních evropských státech bylo možné pozorovat klesající tendenci. Efekt následně přineslo
přijetí zákonů regulujících kouření a zvýšení daní na cigarety. Výsledkem byl pokles průměrné roční
spotřeby cigaret z 2 942 kusů na obyvatele (2009) na 2 458 kusů (2010).28 V roce 2017 ale stále
kouřilo velké procento obyvatel, konkrétně 37 % osob starších 15 let.29
V květnu 2019 představilo řecké ministerstvo zdravotnictví (Υπουργείο Υγείας) Národní strategický
plán veřejného zdraví 2019–2022 (Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη Δημόσια Υγεία 2019–2022,
dále jako „řecký národní strategický plán“), v němž se ministerstvo věnuje mimo jiné také
problematice spotřeby tabáku. V této souvislosti ministerstvo upozornilo na nutnost propagovat
zdravý životní styl a vzdělávat zejména mladé lidi o škodlivých následcích kouření. Pozornost by
měla být zaměřena také na stávající kuřáky, kterým je třeba poskytnout pomoc v jejich snaze
přestat kouřit. Z tohoto důvodu by se měl rozšířit počet klinik, které kuřákům poskytují podporu,
rady i léčbu (s. 27–35 řeckého národního strategického plánu).
Na řecký národní strategický plán navázal Národní akční plán proti kouření (Εθνικό Σχέδιο Δράσης
κατά του Καπνίσματος, dále jako „řecký národní akční plán“) z listopadu 2019, který je založen
na čtyřech pilířích. Tyto pilíře tvoří podpora zdraví a prevence kouření zejména u mladých lidí,
ochrana nekuřáků před pasivním kouřením, podpora kuřáků při odvykání kouření a kontrola
a regulace nových tabákových výrobků.
Mladé lidi mají od kouření odradit informační kampaně a také vzdělávací materiály o zdravotních
rizicích kouření, s nimiž by se měli žáci setkat již na základní škole. Osvětové kampaně mají být
zaměřeny také na rodiče a těhotné ženy. K ochraně nekuřáků má přispět zejména „protikuřácký
zákon“ (Νόμος 4633/2019 Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για
τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις), který byl přijat
v říjnu 2019. Ten přinesl zásadní změny v podobě zákazu kouření v uzavřených veřejných
prostorách a soukromých pracovních prostorách, ve veřejných dopravních prostředcích, nočních
klubech, vzdělávacích institucích a také v jakýchkoli vnějších prostorách, pokud se v blízkosti
vyskytují děti. Na základě zákona může být osobě, která zákon porušila, udělena pokuta až do výše
1 500 eur. Vlastník prostor, v nichž k porušení došlo, pak může dostat pokutu do výše až 10 000
eur. A pokud se tato situace bude vícekrát opakovat, může dojít až k uzavření obchodu nebo
odebrání licence.30
Stejně jako řecký národní strategický plán zmiňuje národní akční plán také potřebu výrazně zvýšit
počet klinik, v nichž je kuřákům poskytována pomoc s odvykáním kouření. Zřízena má být

27

Share of adults who smoke, 2016. Dostupné z: https://ourworldindata.org/grapher/share-of-adults-whosmoke?time=2016.
File: Smoking prevalence, by country, 2012 and 2017 (% of population aged 15 or over).png. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Smoking_prevalence,_by_country,_2012_and_2017_(%25_of_population_aged_15_
or_over).png.
28
The Greek Tobacco Epidemic [online]. Dostupné z:
https://www.who.int/fctc/reporting/party_reports/greece_annex1_the_greek_tobacco_epidemic_2011.pdf, s. 17.
29
Share of individuals who currently smoke cigarettes, cigars, cigarillos or a pipe in selected European countries in
2017. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/433390/individuals-who-currently-smoke-cigarettes-ineuropean-countries/.
30
Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Καπνίσματος – "Η Υγεία μας ενώνει" (Národní protikuřácký akční plán - „Zdraví nás
spojuje“). Dostupné z: https://government.gov.gr/ethniko-schedio-drasis-kata-tou-kapnismatos-i-igia-mas-enoni/.
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i telefonní linka, na niž mohou občané volat právě tehdy, potřebují-li s odvykáním pomoci.
Na telefonní lince si mohou rovněž ověřit, jaké povinnosti plynou z aktuálně platné a účinné právní
úpravy, a kromě toho mohou na této lince nahlásit i porušení zákona, jehož jsou svědky.
Řecký národní plán předpokládá také vytvoření pravidel pro kontrolu a monitorování nových
tabákových výroků, zjednodušení stávající úpravy a umožnění snadnější kontroly dodržování
předpisů.31
Celkovým záměrem řeckého národního strategického plánu je pak snížit prevalenci kouření o 30 %,
což je cíl, který vytyčila také Světová zdravotnická organizace32.33
Spojené království
Národní statistický úřad Spojeného království (Office for National Statistics) odhadl na základě
každoročního průzkumu, že v roce 2019 kouřilo ve Spojeném království 14,9 % dospělé populace.
Nejméně kuřáků bylo v Anglii (13,9 %), srovnatelná procenta pak lze sledovat u Skotska (15,4 %),
Walesu (15,5 %) a Severního Irska (15,6 %). Počet kuřáků poklesl meziročně o 0,6 %.34
Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče (Department of Health and Social Care) zveřejnilo v roce
2017 Plán kontroly tabáku pro Anglii s názvem Směrem k nekuřácké generaci (Towards
a Smokefree Generation: A Tobacco Control Plan for England, dále jako „anglický plán kontroly“).
Podle anglického plánu kontroly bude možné označit generaci jako nekuřáckou tehdy, pokud
prevalence kouření bude 5 % nebo nižší (s. 5 anglického plánu kontroly).
V anglickém plánu kontroly je proto vymezeno několik oblastí, na které je třeba se zaměřit.
Důležitou roli hraje prevence a zvyšování veřejného povědomí o nebezpečích kouření. Anglický
plán kontroly rovněž zohledňuje skutečnost, že s kouřením bývá spojena řada zdravotních obtíží,
a tudíž lze očekávat, že se s kuřáky budou zdravotní pracovníci relativně často setkávat. Všichni
zdravotníci by proto měli být vyškoleni, aby byli schopní poskytnout kuřákům potřebnou pomoc.
Podle anglického plánu kontroly je rovněž důležité zachovat vysoké zdanění a celní sazby
na tabákové produkty (s. 5–9 a 18 anglického plánu kontroly).
Anglický plán kontroly vychází ze studií, které uvádí, že elektronické cigarety jsou výrazně méně
škodlivé než klasický tabák. Vláda se proto bude snažit podporovat vedle samotného ukončení
kouření také používání méně škodlivých nikotinových výrobků. Úřad veřejného zdraví Anglie
(Public Health England) rovněž vydal instrukci zaměstnavatelům, aby při regulování kouření
na pracovišti zohledňovali studie týkající se ne/škodlivosti elektronických cigaret35, a doporučil,
aby se zákaz kouření automaticky nevztahoval na elektronické cigarety (s. 15 anglického plánu
kontroly).
31

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Καπνίσματος: Οι 4 άξονες -Πού θα απαγορεύεται, ποια τα πρόστιμα. Dostupné
z: https://www.iefimerida.gr/ellada/ethniko-shedio-drasis-kata-kapnismatos-prostima.
32
Global NCD Target: Reducing Tobacco Use. Dostupné z: https://www.who.int/beat-ncds/take-action/ncd-tobaccotarget.pdf.
33
Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Καπνίσματος – "Η Υγεία μας ενώνει" (Národní protikuřácký akční plán - „Zdraví nás
spojuje“). Dostupné z: https://government.gov.gr/ethniko-schedio-drasis-kata-tou-kapnismatos-i-igia-mas-enoni/.
34
Adult smoking habits in the UK: 2019: Home People, population and community Health and social care Health and
life expectancies Adult smoking habits in the UK Adult smoking habits in the UK: 2019 Cigarette smoking habits among
adults in the UK, including the proportion of people who smoke, demographic breakdowns, changes over time and
use of e-cigarettes. Dostupné z:
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandlifeexpectancies/bulletins/
adultsmokinghabitsingreatbritain/2019.
35
Use of e-cigarettes in public places and workplaces: Advice to inform evidence-based policy making. Dostupné z:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/768952/PHEadvice-on-use-of-e-cigarettes-in-public-places-and-workplaces.PDF.
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Už v roce 2007 bylo zákonem zakázáno kouření na veřejných místech a v hromadné dopravě,
později byl zákaz rozšířen také na kouření v soukromých vozidlech za přítomnosti dětí. Podle
anglického plánu kontroly nejsou další legislativní změny na programu, vláda ale bude propagovat
zákaz kouření v anglických věznicích a nemocnicích (s. 22 anglického plánu kontroly).
Švédsko
Švédsko patří už řadu let mezi státy s nejnižší prevalencí kouření v Evropě.36 V roce 2018 kouřilo
ve Švédsku tabák denně 7 % dospělých. Elektronické cigarety kouřila pravidelně 2 % dotázaných.
Počet mužů starších 18 let, kteří užívali snus (18 %), výrazně převyšoval počet žen (4 %). Zatímco
počet kuřáků v minulých letech klesal, počet uživatelů snusu se od roku 2006 téměř nezměnil.37
Švédská agentura pro hodnocení zdravotních technologií a sociálních služeb (Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering) zanalyzovala studie zabývající se vztahem mezi kouřením
tabáku, elektronických cigaret a užíváním snusu a dospěla k závěru, že u osob, které kouří
elektronické cigarety, je větší pravděpodobnost, že začnou kouřit také cigarety klasické. Podobná
tendence se ukazuje také u uživatelů snusu, nicméně stále není k dispozici dostatečné množství
dat, která by tuto hypotézu potvrdila.38
Záměrem Celkové strategie pro politiku v oblasti alkoholu, drog, dopingu a tabáku 2016–2020
(En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020, dále jako
„švédská strategie“)39 v oblasti závislosti na tabáku je snížit veškerou spotřebu tabáku a zabránit
nezletilým, aby tabák začali užívat. Mezi opatření, kterými má být tohoto cíle dosaženo, patří
vzdělávání a šíření informací o škodlivých následcích užívání tabáku, zajištění nekuřáckého
prostředí, pomoc osobám, jež mají zájem přestat kouřit, legislativní restrikce tabákového průmyslu
a vhodná cenová politika. Všechna tato opatření mají směřovat k faktickému omezení přístupu
k tabákovým výrobkům a také ke změně postoje společnosti ke kouření a jinému užívání
tabákových výrobků (s. 6 a 11 švédské strategie).
Problematikou tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických
cigaret a jejich náhradních náplní se zabývají zákon o tabákových a podobných výrobcích (Lag om
tobak och liknande produkter), vyhláška o tabákových a podobných výrobcích (Förordning om
tobak och liknande produkter) a také pravidla vydaná Švédskou agenturou veřejného zdraví
(Folkhälsomyndigheten). Na nikotinové elektronické cigarety a jejich tekuté náplně se vztahuje
řada dalších zákonů. Výrobci a dovozci tekutých náplní se musí registrovat u Švédské chemické

36

Tobacco consumption statistics. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Tobacco_consumption_statistics,
Share of individuals who currently smoke cigarettes, cigars, cigarillos or a pipe in selected European countries in 2017.
Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/433390/individuals-who-currently-smoke-cigarettes-in-europeancountries/.
37
Vuxnas bruk av cigaretter, snus och e-cigaretter. Dostupné z: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkorlevnadsvanor/andts/utveckling-inom-andts-anvandning-och-ohalsa/bruk/tobak-och-liknande-produkter/vuxnasbruk-av-cigaretter-snus-och-e-cigaretter/.
38
Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning. Dostupné z:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-inom-andts-anvandning-ochohalsa/skadeverkningar/tobak-och-liknande-produkter/samband-mellan-snus-e-cigaretter-och-tobaksrokning/.
39
En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 – 2020. Dostupné z:
https://www.regeringen.se/491aa1/contentassets/0cb3c9b3b28b49678a7205a3672b3e85/en-samlad-strategi-foralkohol--narkotika--dopnings--och-tobakspolitiken-20162020-skr.-2015_16-86.pdf.
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agentury (Kemikalieinspektionen), hlásit roční objemy prodeje a předávat požadované údaje
Toxikologickému informačnímu středisku (Giftinformationscentralen).40
Obchodníci, kteří mají v úmyslu prodávat tabákové výrobky, musí nejprve zažádat o povolení obec.
Výrobci a dovozci nových tabákových výrobků mají rovněž povinnost notifikovat Švédskou
agenturu veřejného zdraví o svém úmyslu nabízet dané výrobky na švédském trhu (část 2, § 3
zákona o tabákových a podobných výrobcích).41
Zákon zakazuje kouření v dopravních prostředcích, restauracích, barech, zdravotních zařízeních
a v dalších prostorách, do nichž má přístup veřejnost. Zákaz se přitom vztahuje rovněž
na elektronické cigarety a bylinné výrobky určené ke kouření (část 6, § 1 a 2 zákona o tabákových
a podobných výrobcích).
Výrobky obsahující nikotin podléhají speciální nikotinové dani, jejíž výše bude u tekutých náplní
od ledna 2021 záviset na koncentraci nikotinu.42
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Právní předpisy
Förordning om tobak och liknande produkter.
Lag om tobak och liknande produkter),
Legea nr. 15/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și
combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku z května 2003.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních
a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových
a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu
Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků.
Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích.
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění
pozdějších předpisů.
Νόμος 4633/2019 Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα
προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.
Закон за здравето.

PI 5.400

19

Anotace/Annotation
Harm reduction v kontextu závislosti na nikotinu: Opatření harm reduction a přístup vybraných
evropských států
Tato práce se zabývá tématem harm reduction. V první kapitole je tento pojem krátce představen.
Druhá kapitola se zaměřuje zejména na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU
ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se
výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice
2001/37/ES. Třetí kapitola nabízí přehled strategií a přístupů vybraných členských států Evropské
unie.
Klíčová slova: kouření; tabák, harm reduction
Harm reduction in the context of nicotine addiction: Harm reduction measures and the approach of
selected European countries
The paper deals with the issue of harm reduction. In the first chapter, the concept of harm
reduction is briefly introduced. The second chapter focuses mainly on the Directive 2014/40/EU
of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the approximation of the laws,
regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture,
presentation and sale of tobacco and related products and repealing Directive 2001/37/EC. The
third chapter provides an overview of strategies and approaches of selected Member States of the
European Union.
Key words: smoking, tobacco, harm reduction
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