SVċTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ
ORGANIZACE

Rámcová úmluva o kontrole tabáku
Preambule
Smluvní strany této Úmluvy,
odhodlány upĜednostnit své právo chránit veĜejné zdraví,
uznávajíce, že šíĜení tabákové epidemie je celosvČtovým problémem s vážnými dĤsledky pro
veĜejné zdraví, který si žádá nejširší možnou mezinárodní spolupráci a úþast všech zemí na úþinné,
vhodné a komplexní mezinárodní odezvČ,
odrážejíce znepokojení mezinárodního spoleþenství nad celosvČtovými niþivými zdravotními,
sociálními, ekonomickými a environmentálními následky spotĜeby tabáku a expozice tabákovému
kouĜi,
vyjadĜujíce vážné znepokojení nad nárĤstem celosvČtové spotĜeby a výroby cigaret a ostatních
tabákových výrobkĤ, zejména v rozvojových zemích, a rovnČž nad zátČží, kterou toto klade na rodiny,
chudé a na národní zdravotnické systémy,
uznávajíce, že vČdecké dĤkazy jednoznaþnČ prokázaly, že spotĜeba tabáku a expozice
tabákovému kouĜi zpĤsobuje úmrtí, onemocnČní a disabilitu a že existuje þasová prodleva mezi
kouĜením þi jiným užíváním tabákových výrobkĤ a vznikem onemocnČní, která mají spojitost
s tabákem,
dále uznávajíce, že cigarety a nČkteré další výrobky obsahující tabák jsou vyrábČny tak, aby
vytváĜely a udržovaly závislost, a že mnoho složek, které obsahují, a kouĜ, který produkují, jsou
farmakologicky aktivní, toxické, mutagenní a karcinogenní, a že závislost na tabáku je v hlavních
mezinárodních klasifikacích nemocí samostatnČ klasifikována jako onemocnČní,
uznávajíce, že existují jasné vČdecké dĤkazy o tom, že expozice tabákovému kouĜi
v prenatálním období se nepĜíznivČ odráží na zdraví a vývoji dČtí,
vyjadĜujíce hluboké znepokojení nad vzestupem kouĜení a jiných forem spotĜeby tabáku mezi
dČtmi a mladistvými na celém svČtČ, pĜedevším nad kouĜením ve stále mladším vČku,
vyjadĜujíce znepokojení nad nárĤstem kouĜení a ostatních forem spotĜeby tabáku mezi ženami
a mladými dívkami na celém svČtČ a majíce na pamČti potĜebu plné úþasti žen na všech úrovních
vytváĜení a zavádČní politik a potĜebu strategií kontroly tabáku zohledĖujících genderové aspekty,
vyjadĜujíce hluboké znepokojení nad vysokou mírou kouĜení a ostatních forem spotĜeby tabáku
mezi pĤvodními skupinami obyvatel,
vyjadĜujíce vážné znepokojení nad dopadem všech forem reklamy, propagace a sponzorování,
které se zamČĜují na podporu užívání tabákových výrobkĤ,
uznávajíce, že spolupráce je nezbytná, aby se odstranily všechny formy nezákonného obchodu

s cigaretami a ostatními tabákovými výrobky, vþetnČ pašování, nezákonné výroby a padČlání,
pĜiznávajíce, že kontrola tabáku na všech úrovních, a pĜedevším v rozvojových zemích
i v zemích s ekonomikou v procesu transformace, vyžaduje dostateþné finanþní a technické prostĜedky
odpovídající souþasným a pĜedpokládaným potĜebám pro zajištČní þinností zamČĜených na kontrolu
tabáku,
uznávajíce potĜebu vyvinout vhodné mechanismy pro Ĝešení dlouhodobých sociálních
a ekonomických dĤsledkĤ úspČšných strategií ke snížení poptávky po tabáku,
dbajíce sociálních a ekonomických pĜekážek, které programy na kontrolu tabáku mohou ve
stĜednČdobém þi dlouhodobém horizontu vytvoĜit v nČkterých rozvojových zemích a v zemích
s ekonomikou v procesu transformace, a uznávajíce jejich potĜebu technické a finanþní pomoci
v kontextu strategií udržitelného rozvoje vytvoĜených na národní úrovni,
majíce na vČdomí hodnotnou práci, která byla mnoha státy v kontrole tabáku vykonána,
a schvalujíce vedoucí roli SvČtové zdravotnické organizace jakož i snahy ostatních organizací
a orgánĤ systému Spojených národĤ a ostatních mezinárodních a regionálních mezivládních
organizací pĜi rozvoji opatĜení pro kontrolu tabáku,
zdĤrazĖujíce mimoĜádný pĜíspČvek nevládních organizací a ostatních þlenĤ obþanské
spoleþnosti nepropojených s tabákovým prĤmyslem, vþetnČ subjektĤ sdružujících pracovníky ve
zdravotnictví, ženských, mládežnických, environmentálních a spotĜebitelských skupin, akademických
a zdravotnických institucí pĜi úsilí o kontrolu tabáku na národní a mezinárodní úrovni a nezbytný
význam jejich úþasti pĜi snaze o celostátní a mezinárodní kontrolu tabáku,
uznávajíce potĜebu ostražitosti vĤþi veškerým snahám tabákového prĤmyslu narušit þi odvrátit
snahy o kontrolu tabáku a potĜebu zajištČní informovanosti o þinnostech tabákového prĤmyslu, které
mají negativní dopad na úsilí spojené s kontrolou tabáku,
pĜipomínajíce þlánek 12 Mezinárodního paktu o hospodáĜských, sociálních a kulturních právech
pĜijatého Valným shromáždČním OSN dne 16. prosince 1966, který stanovuje právo každého
jednotlivce na požívání nejvýše dosažitelné úrovnČ fyzického a duševního zdraví,
také pĜipomínajíce preambuli Ústavy SvČtové zdravotnické organizace, která stanovuje, že
požívání nejvýše dosažitelné úrovnČ zdraví je jedním ze základních práv každé lidské bytosti bez
rozdílu rasy, náboženství, politického smýšlení, majetkového a spoleþenského postavení,
odhodlány podporovat opatĜení pro kontrolu tabáku založená na souþasných a relevantních
vČdeckých, technických a ekonomických úvahách,
pĜipomínajíce, že Úmluva o odstranČní všech forem diskriminace žen, pĜijatá Valným
shromáždČním OSN dne 18. prosince 1979, stanovuje, že státy, které jsou smluvními stranami této
Úmluvy, pĜijmou vhodná opatĜení k odstranČní diskriminace žen v oblasti zdravotní péþe,
dále pĜipomínajíce, že Úmluva o právech dítČte, pĜijatá Valným shromáždČním OSN dne
20. listopadu 1989, stanovuje, že státy, které jsou smluvními stranami této Úmluvy, uznávají právo
dítČte na požívání nejvýše dosažitelné úrovnČ zdraví,
se dohodly na následujícím:
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ýÁST I: ÚVOD
ýlánek 1
Používání pojmĤ
Pro úþely této Úmluvy:
(a) „nezákonným obchodem“ se rozumí jakékoli praktiky þi jednání zakázané právními pĜedpisy, které
se týkají výroby, pĜepravy, pĜevzetí, držení, distribuce, prodeje nebo koupČ, vþetnČ jakýchkoli praktik
nebo jednání se zámČrem usnadnit takovou þinnost;
(b) „regionální organizací pro hospodáĜskou integraci“ se rozumí organizace, která je tvoĜena nČkolika
svrchovanými státy a na níž tyto þlenské státy pĜenesly své pravomoci v ĜadČ oblastí, vþetnČ oprávnČní
za své þlenské státy v tČchto oblastech závaznČ rozhodovat; 1
(c) „reklamou a propagací tabáku“ se rozumí jakákoli forma komerþního sdČlení, doporuþení nebo
þinnosti, jejichž úþelem nebo pĜímým þi nepĜímým úþinkem je propagace tabákového výrobku nebo
užívání tabáku;
(d) „kontrolou tabáku“ se rozumí Ĝada strategií zamČĜených na snižování nabídky, poptávky
a škodlivých úþinkĤ, s cílem zlepšit zdraví populace prostĜednictvím odstraĖování nebo snižování
spotĜeby tabákových výrobkĤ a expozice tabákovému kouĜi;
(e) „tabákovým prĤmyslem“ se rozumí výrobci tabáku, velkoobchodní distributoĜi a dovozci
tabákových výrobkĤ;
(f) „tabákovými výrobky“ se rozumí výrobky zcela nebo þásteþnČ vytvoĜené z listĤ tabáku jako
suroviny, které jsou vyrobeny pro úþely kouĜení, sání, žvýkání nebo šĖupání;
(g) „sponzorování tabákovými spoleþnostmi“ se rozumí jakákoli forma pĜispívání k jakékoli události,
þinnosti nebo jednotlivci, jehož úþelem nebo pĜímým þi nepĜímým úþinkem je propagace tabákového
výrobku nebo užívání tabáku.
ýlánek 2
Vztahy mezi touto Úmluvou a dalšími dohodami a právními nástroji
1. Za úþelem lepší ochrany lidského zdraví se smluvní strany vyzývají k zavedení opatĜení jdoucích
nad rámec vyžadovaný touto Úmluvou a jejími protokoly a nic v tČchto smluvních dokumentech
nebrání žádné ze smluvních stran stanovit pĜísnČjší požadavky, které neodporují ustanovením tČchto
smluvních dokumentĤ a jsou v souladu s mezinárodním právem.
2.
Ustanovení této Úmluvy a jejích protokolĤ v niþem neovlivní právo smluvních stran uzavírat
dvoustranné a vícestranné smlouvy, vþetnČ regionálních a sub-regionálních smluv o relevantních nebo
doplĖkových otázkách vztahujících se k ÚmluvČ a jejím protokolĤm, za pĜedpokladu, že jsou tyto
smlouvy v souladu s jejich závazky vyplývajícími z Úmluvy a jejích protokolĤ. Smluvní strany,
kterých se toto týká, oznámí uzavĜení takových smluv Konferenci smluvních stran prostĜednictvím
Sekretariátu.

1

Tam, kde je to potĜeba, odkazuje „národní“ i na „regionální organizace pro hospodáĜskou integraci“.
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ýÁST II: CÍL, HLAVNÍ ZÁSADY A OBECNÉ POVINNOSTI
ýlánek 3
Cíl
Cílem této Úmluvy a jejích protokolĤ je chránit souþasné a budoucí generace pĜed niþivými
zdravotními, sociálními, environmentálními a ekonomickými následky spotĜeby tabáku a expozice
tabákovému kouĜi prostĜednictvím rámce opatĜení pro kontrolu tabáku, která jsou provádČna
smluvními stranami na národní, regionální a mezinárodní úrovni, s cílem neustálého a podstatného
snižování míry užívání tabáku a expozice tabákovému kouĜi.

ýlánek 4
Hlavní zásady
Pro úspČšné dosažení cíle této Úmluvy a jejích protokolĤ a pro provádČní jejích ustanovení se
smluvní strany Ĝídí, mimo jiné, níže uvedenými zásadami:
1. Každá osoba by mČla být informována o zdravotních následcích, návykovém charakteru
a smrtelném ohrožení, které pĜedstavuje spotĜeba tabáku a expozice tabákovému kouĜi. Na
odpovídající vládní úrovni by mČla být zvážena nezbytná legislativní, provádČcí, správní nebo jiná
opatĜení na ochranu všech osob pĜed expozicí tabákovému kouĜi.
2. Silný politický závazek je nezbytný k tomu, aby se na národní, regionální a mezinárodní úrovni
rozvinula a podpoĜila komplexní vícesektorová opatĜení a koordinované odezvy beroucí v úvahu:
(a) potĜebu pĜijmout opatĜení na ochranu všech osob pĜed expozicí tabákovému kouĜi;
(b) potĜebu pĜijmout opatĜení k prevenci zahájení užívání tabákových výrobkĤ, na propagaci a podporu
odvykání, a na snižování užívání tabákových výrobkĤ v jakékoli formČ;
(c) potĜebu pĜijmout opatĜení podporující úþast jednotlivcĤ a komunit pĤvodního obyvatelstva na
rozvoji, zavádČní a hodnocení programĤ kontroly tabáku, které jsou sociálnČ a kulturnČ vhodné
s ohledem na jejich potĜeby a hlediska, a
(d) potĜebu pĜijmout opatĜení zamČĜená na rizika specifická pro gender a zohlednit je pĜi vytváĜení
strategií na kontrolu tabáku.
3. Mezinárodní spolupráce, zejména pĜedávání technologií, znalostí a finanþní pomoci, poskytování
souvisejících odborných vČdomostí pro úþely vytváĜení a provádČní úþinných programĤ na kontrolu
tabáku, s pĜihlédnutím k místní kultuĜe jakož i k sociálním, ekonomickým, politickým a právním
aspektĤm, je dĤležitou souþástí Úmluvy.
4. Komplexní vícesektorová opatĜení a odezvy vedoucí ke snižování spotĜeby všech tabákových
výrobkĤ na národní, regionální a mezinárodní úrovni jsou, v souladu se zásadami ochrany a podpory
veĜejného zdraví, nezbytné pro prevenci výskytu onemocnČní, pĜedþasné disability a úmrtnosti
v dĤsledku spotĜeby tabáku a expozice tabákovému kouĜi.
5. Otázky týkající se odpovČdnosti, stanovené každou smluvní stranou v rámci svých pravomocí, tvoĜí
dĤležitou souþást komplexní kontroly tabáku.
6. Význam technické a finanþní pomoci pČstitelĤm tabáku a pracovníkĤm, jejichž živobytí mĤže být
vážnČ ohroženo v dĤsledku programĤ na kontrolu tabáku, zejména pokud jde o smluvní strany
z rozvojových zemí, a rovnČž smluvní strany s ekonomikami v procesu transformace, by mČl být
uznán a urþen v kontextu strategií udržitelného rozvoje vytvoĜených na národní úrovni.
7. Pro úspČšné dosažení cíle této Úmluvy a jejích protokolĤ je nezbytná úþast obþanské spoleþnosti.
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ýlánek 5
Obecné povinnosti
1. Každá smluvní strana vypracuje, zavede a bude pravidelnČ 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.
2. K tomuto cíli každá smluvní strana v rozsahu svých možností:
(a) zĜídí nebo posílí celostátní koordinaþní mechanismus nebo kontaktní místo pro kontrolu tabáku
a zajistí jeho financování;
(b) pĜijme a zavede úþinná legislativní, provádČcí, správní a/nebo jiná opatĜení a bude podle potĜeby
spolupracovat s ostatními smluvními stranami Úmluvy na rozvoji vhodných politik pro prevenci
a snižování spotĜeby tabáku, závislosti na nikotinu a expozice tabákovému kouĜi.
3. PĜi vytváĜení a realizaci svých politik v oblasti veĜejného zdraví týkajících se kontroly tabáku
budou smluvní strany postupovat takovým zpĤsobem, aby v souladu s vnitrostátními právními
pĜedpisy ochránily tyto politiky pĜed komerþními a ostatními zájmy tabákového prĤmyslu.
4. Smluvní strany budou spolupracovat pĜi vytváĜení navrhovaných opatĜení, postupĤ a pokynĤ
k provádČní této Úmluvy a protokolĤ, kterých jsou smluvní stranou.
5. Smluvní strany budou dle potĜeby spolupracovat s pĜíslušnými mezinárodními a regionálními
mezivládními organizacemi a ostatními orgány pĜi naplĖování cílĤ této Úmluvy a protokolĤ, kterých
jsou smluvní stranou.
6. Smluvní strany budou, v rozsahu svých prostĜedkĤ a zdrojĤ, spolupracovat, aby získaly finanþní
zdroje k zajištČní úþinného naplĖování Úmluvy prostĜednictvím dvoustranných a vícestranných
mechanismĤ financování.

ýÁST III: OPATěENÍ TÝKAJÍCÍ SE SNIŽOVÁNÍ POPTÁVKY PO TABÁKU
ýlánek 6
Cenová a daĖová opatĜení ke snižování poptávky po tabáku
1. Smluvní strany uznávají, že cenová a daĖová opatĜení jsou úþinnými a významnými prostĜedky pro
snižování spotĜeby tabáku u rĤzných skupin populace, zejména u mladých lidí.
2. Aniž je dotþeno svrchované právo smluvních stran na stanovení a zavedení vlastních daĖových
politik, mČla by každá smluvní strana zohlednit své národní cíle v oblasti zdraví týkající se kontroly
tabáku a pĜijmout þi podle potĜeby zachovat opatĜení, která mohou zahrnovat:
(a) provádČní daĖových a podle potĜeby cenových politik pro tabákové výrobky, a tím pĜispívat
k dosažení cílĤ v oblasti zdraví zamČĜených na snižování spotĜeby tabáku; a
(b) zákaz nebo omezení, podle potĜeby, prodeje a/nebo dovozu tabákových výrobkĤ nepodléhajících
zdanČní þi clu ze strany mezinárodních cestujících.
3. V souladu s þlánkem 21 poskytnou smluvní strany ve svých pravidelných zprávách Konferenci
smluvních stran informace o výši zdanČní tabákových výrobkĤ a o smČru vývoje ve spotĜebČ tabáku.
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ýlánek 7
Necenová opatĜení ke snižování poptávky po tabáku
Smluvní strany uznávají, že komplexní necenová opatĜení jsou úþinnými a významnými
prostĜedky pro snižování spotĜeby tabáku. Každá smluvní strana pĜijme a zavede úþinná legislativní,
provádČcí, správní nebo jiná opatĜení nezbytná pro plnČní závazkĤ vyplývajících z þlánkĤ 8 až 13
a bude podle potĜeby spolupracovat s ostatními smluvními stranami pĜímo nebo prostĜednictvím
pĜíslušných mezinárodních orgánĤ za úþelem jejich provádČní. Konference smluvních stran navrhne
vhodné pokyny k provádČní ustanovení tČchto þlánkĤ.

ýlánek 8
Ochrana pĜed expozicí tabákovému kouĜi
1. Smluvní strany uznávají, že vČdecké dĤkazy jednoznaþnČ poukazují na to, že expozice tabákovému
kouĜi zpĤsobuje smrt, onemocnČní a disabilitu.
2. Každá smluvní strana pĜijme a zavede v oblastech spadajících podle vnitrostátních právních
pĜedpisĤ do její vnitrostátní jurisdikce a v ostatních oblastech svých pravomocí aktivnČ podpoĜí pĜijetí
a zavedení úþinných legislativních, provádČcích, správních a/nebo dalších opatĜení poskytujících
ochranu pĜed expozicí tabákovému kouĜi ve vnitĜních prostorách pracovišĢ, ve veĜejné dopravČ,
vnitĜních prostorách veĜejných míst, a podle potĜeby na dalších veĜejných místech.

ýlánek 9
Regulace složek tabákových výrobkĤ
Konference smluvních stran, po konzultaci s pĜíslušnými mezinárodními orgány, navrhne
pokyny pro testování a mČĜení složek a emisí tabákových výrobkĤ a pro jejich regulaci. Každá
smluvní strana, po schválení pĜíslušnými národními orgány, pĜijme a provede úþinná legislativní,
provádČcí a správní nebo jiná opatĜení pro taková testování, mČĜení a regulaci.
ýlánek 10
Regulace zveĜejĖování informací o tabákových výrobcích
V souladu se svými vnitrostátními právními pĜedpisy každá smluvní strana pĜijme a zavede
úþinná legislativní, provádČcí, správní nebo jiná opatĜení, která vyžadují, aby výrobci a dovozci
tabákových výrobkĤ poskytovali národním orgánĤm informace o složení a emisích tabákových
výrobkĤ. Každá smluvní strana dále pĜijme a zavede úþinná opatĜení pro zveĜejĖování informací
o toxických složkách tabákových výrobkĤ a emisích, které mohou produkovat.
ýlánek 11
Balení a oznaþování tabákových výrobkĤ
1. Každá smluvní strana do tĜí let od vstupu této Úmluvy v platnost pro tuto smluvní stranu pĜijme
a zavede v souladu se svými vnitrostátními právními pĜedpisy úþinná opatĜení, kterými zajistí, že:
(a) balení a oznaþení tabákového výrobku nepropaguje tento výrobek žádnými prostĜedky, které jsou
nepravdivé, zavádČjící, klamavé nebo u nichž je pravdČpodobné, že vytváĜí nesprávný dojem o jeho
vlastnostech, zdravotních následcích, nebezpeþích nebo emisích, vþetnČ používání jakéhokoli výrazu,
popisu, ochranné známky, obrázku nebo jakéhokoli dalšího oznaþení, které má za cíl pĜímo þi nepĜímo
vytváĜet nesprávný dojem, že pĜíslušný tabákový výrobek je ménČ škodlivý než ostatní tabákové
výrobky. Toto mĤže zahrnovat pojmy jako „s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“, „ultra lehké“ nebo
„jemné“; a
(b) každá jednotlivá krabiþka nebo balení tabákových výrobkĤ a jakékoli vnČjší balení a oznaþení
takových výrobkĤ rovnČž nese zdravotní varování popisující zdraví škodlivé následky užívání tabáku
a mĤže zahrnovat jiná vhodná sdČlení. Tato varování a sdČlení:
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(i) budou schválena pĜíslušným národním orgánem,
(ii) budou se pravidelnČ stĜídat,
(iii) budou velká, jasná, viditelná a þitelná,
(iv) by mČla pokrývat 50% nebo více hlavních vnČjších ploch, ale nemohou pokrývat ménČ než 30%
tČchto ploch,
(v) mohou být zobrazena ve formČ obrázku a piktogramu þi tyto zahrnovat.
2. Každá jednotlivá krabiþka nebo balení tabákových výrobkĤ a jakékoli vnČjší balení a oznaþení
tČchto výrobkĤ bude, kromČ varování uvedených v odstavci 1 písm. (b) tohoto þlánku, obsahovat
informace o dĤležitých složkách a emisích tabákových výrobkĤ, jak jsou stanoveny národními orgány.
3. Každá smluvní strana bude vyžadovat, aby se varování a další textové informace podle
odstavce 1 písm. (b) a odstavce 2 tohoto þlánku uvádČly na každé jednotlivé krabiþce nebo balení
tabákových výrobkĤ a na jakýchkoli vnČjších baleních a oznaþeních takových výrobkĤ v hlavním
jazyce þi jazycích této smluvní strany.
4. Pro úþely tohoto þlánku se termín „vnČjší balení a oznaþení“ v souvislosti s tabákovými výrobky
vztahuje na jakákoli balení a oznaþení užívaná pro maloobchodní prodej výrobku.

ýlánek 12
VzdČlávání, komunikace, školení a veĜejné povČdomí
Každá smluvní strana podle potĜeby podpoĜí a posílí veĜejné povČdomí o otázkách kontroly
tabáku s použitím všech dostupných nástrojĤ pro komunikaci. K tomuto úþelu každá smluvní strana
pĜijme a zavede úþinná legislativní, provádČcí, správní nebo jiná opatĜení, aby podpoĜila:
(a) široký pĜístup k úþinným a komplexním vzdČlávacím programĤm a programĤm pro informování
veĜejnosti o zdravotních rizicích, vþetnČ návykového charakteru spotĜeby tabáku a expozice
tabákovému kouĜi;
(b) veĜejné povČdomí o zdravotních rizicích spojených se spotĜebou tabáku a expozicí tabákovému
kouĜi a o výhodách ukonþení užívání tabáku a životního stylu bez užívání tabáku v souladu s þlánkem
14 odst. 2;
(c) veĜejný pĜístup k široké škále informací o tabákovém prĤmyslu, které se týkají cíle této Úmluvy,
v souladu s vnitrostátními právními pĜedpisy;
(d) úþinné a vhodné školící þi výchovné a osvČtové programy ohlednČ kontroly tabáku urþené
takovým osobám jako jsou pracovníci ve zdravotnictví, komunitní pracovníci, sociální pracovníci,
mediální odborníci, pracovníci v oblasti vzdČlávání, osoby s rozhodovacími pravomocemi,
administrativní pracovníci a ostatní zainteresované osoby;
(e) povČdomí a úþast veĜejných a soukromých agentur a nevládních organizací, které nejsou propojeny
s tabákovým prĤmyslem, na rozvoji a zavádČní mezisektorových programĤ a strategií pro kontrolu
tabáku; a
(f) veĜejné povČdomí a pĜístup k informacím týkajícím se nepĜíznivých zdravotních, ekonomických,
a environmentálních následkĤ výroby tabáku a jeho spotĜeby.

ýlánek 13
Reklama, propagace a sponzorování tabákovými spoleþnostmi
1. Smluvní strany uznávají, že komplexní zákaz reklamy, propagace a sponzorování by snížil spotĜebu
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tabákových výrobkĤ.
2. Každá smluvní strana se zavazuje, v souladu se svou ústavou þi ústavními principy, zavést
komplexní zákaz veškeré reklamy a propagace tabáku a sponzorování tabákovými spoleþnostmi.
Takový zákaz bude zahrnovat, s ohledem na právní prostĜedí a technické prostĜedky, které má smluvní
strana k dispozici, komplexní zákaz pĜeshraniþní reklamy a propagace tabáku a sponzorování
tabákovými spoleþnostmi mající pĤvod na jejím území. Za tímto úþelem každá smluvní strana zavede
vhodná legislativní, provádČcí, správní a/nebo jiná opatĜení, a to do pČti let od data, kdy tato Úmluva
vstoupí v platnost pro tuto smluvní stranu, a o tČchto opatĜeních informuje v souladu s þlánkem 21.
3. Smluvní strana, která nemĤže zavést komplexní zákaz vzhledem ke své ústavČ nebo ústavním
principĤm, zavede omezení na veškerou reklamu a propagaci tabáku a sponzorování tabákovými
spoleþnostmi. Takové omezení bude zahrnovat, s ohledem na právní prostĜedí a technické prostĜedky,
které má smluvní strana k dispozici, omezení nebo komplexní zákaz reklamy a propagace tabáku
a sponzorování tabákovými spoleþnostmi, které mají pĤvod na jejím území a jejichž úþinek pĜesahuje
hranice státu. Za tímto úþelem každá smluvní strana zavede vhodná legislativní, provádČcí, správní
a/nebo jiná opatĜení a o tČchto opatĜeních informuje v souladu s þlánkem 21.
4. Jako minimum, a v souladu se svou ústavou þi ústavními principy, každá smluvní strana:
(a) zakáže všechny formy reklamy a propagace tabáku a sponzorování tabákovými spoleþnostmi,
které podporují tabákový výrobek jakýmikoli prostĜedky, které jsou nepravdivé, zavádČjící nebo
klamavé nebo které pravdČpodobnČ vytváĜejí nesprávný dojem o jeho vlastnostech, zdravotních
následcích, rizicích nebo emisích;
(b) bude požadovat, aby zdravotní nebo další vhodná varování nebo sdČlení doprovázela veškerou
reklamu tabáku a, dle potĜeby, jeho propagaci a sponzorování tabákovými spoleþnostmi;
(c) omezí užívání pĜímých nebo nepĜímých podnČtĤ, které nabádají veĜejnost k nákupu tabákových
výrobkĤ;
(d) bude požadovat, pokud nezavedla komplexní zákaz, aby se pĜíslušným vládním orgánĤm
zpĜístupnily informace o výdajích tabákového prĤmyslu na reklamu, propagaci a sponzorování, na
které se prozatím nevztahuje zákaz. Tyto orgány mohou v souladu s vnitrostátními právními pĜedpisy
rozhodnout, zda informace o tČchto þástkách zpĜístupní veĜejnosti a Konferenci smluvních stran,
v souladu s þlánkem 21;
(e) zavede komplexní zákaz nebo v pĜípadČ smluvní strany, která nemĤže zavést komplexní zákaz
vzhledem ke své ústavČ þi ústavním principĤm, omezí reklamu a propagaci tabáku a sponzorování
tabákovými spoleþnostmi v rozhlase, v televizi, v tisku a, dle potĜeby, v dalších sdČlovacích
prostĜedcích, jako je internet, a to do pČti let; a
(f) zakáže, nebo v pĜípadČ smluvní strany, která nemĤže zavést komplexní zákaz vzhledem ke své
ústavČ þi ústavním principĤm, omezí sponzorování mezinárodních akcí, þinností a/nebo jejich
úþastníkĤ tabákovými spoleþnostmi.
5. Smluvní strany se vyzývají k zavádČní opatĜení i nad rámec povinností stanovených v odstavci 4.
6. Smluvní strany spolupracují na vývoji technologií a dalších prostĜedkĤ nezbytných k tomu, aby
usnadnily odstranČní pĜeshraniþní tabákové reklamy.
7. Smluvní strany, které zavedly zákaz urþitých forem reklamy a propagace tabáku a sponzorování
tabákovými spoleþnostmi, mají svrchované právo zakázat pronikání takových forem pĜeshraniþní
reklamy, propagace a sponzorování na své území a ukládat stejné sankce jako ty, které se vztahují na
místní reklamu a propagaci tabáku a sponzorování tabákovými spoleþnostmi vznikající na vlastním
území v souladu se svými vnitrostátními právními pĜedpisy. Tento odstavec neschvaluje ani
nepotvrzuje žádnou konkrétní sankci.
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8. Smluvní strany zváží vypracování protokolu stanovujícího vhodná opatĜení, která vyžadují
mezinárodní spolupráci, pro zavedení komplexního zákazu pĜeshraniþní reklamy a propagace tabáku
a sponzorování tabákovými spoleþnostmi.

ýlánek 14
OpatĜení ke snižování poptávky týkající se závislosti na tabáku a ukonþení jeho užívání
1. Každá smluvní strana vypracuje a rozšíĜí vhodné, komplexní a integrované pokyny založené na
vČdeckých dĤkazech a pĜíkladech dobré praxe s pĜihlédnutím k národním okolnostem a prioritám
a zavede úþinná opatĜení k podpoĜe ukonþení užívání tabáku a odpovídající léþby závislosti na tabáku.
2. Za tímto úþelem každá smluvní strana usiluje o:
(a) navržení a zavedení úþinných programĤ zamČĜených na podporu ukonþení užívání tabáku
v místech, jako jsou vzdČlávací instituce, zdravotnická zaĜízení, pracovištČ a sportovní zaĜízení;
(b) zahrnutí diagnostiky a léþby závislosti na tabáku a poradenských služeb pro ukonþení užívání
tabáku do národních programĤ v oblasti zdraví a vzdČlávání, plánĤ a strategií, s úþastí zdravotnických
pracovníkĤ, komunitních pracovníkĤ a sociálních pracovníkĤ, dle potĜeby;
(c) zĜízení programĤ pro diagnostiku, poradenství, prevenci a léþbu závislosti na tabáku ve
zdravotnických zaĜízeních a rehabilitaþních centrech; a
(d) spolupráci s dalšími smluvními stranami pĜi usnadĖování pĜístupu k pĜípravkĤm na léþbu
závislosti na tabáku a jejich cenové dostupnosti v souladu s þlánkem 22. Takové výrobky a jejich
složky mohou, dle potĜeby, zahrnovat léþiva i výrobky používané pro podávání léþiv a diagnostiku.

ýÁST IV: OPATěENÍ TÝKAJÍCÍ SE SNIŽOVÁNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TABÁKEM
ýlánek 15
Nezákonný obchod s tabákovými výrobky
1. Smluvní strany uznávají, že odstranČní všech forem nezákonného obchodu s tabákovými výrobky,
vþetnČ pašování, nezákonné výroby a padČlání, a že rozvoj a uplatĖování pĜíslušných vnitrostátních
právních pĜedpisĤ jsou vedle sub-regionálních, regionálních a celosvČtových dohod nezbytnými
souþástmi kontroly tabáku.
2. Každá smluvní strana pĜijme a zavede úþinná legislativní, provádČcí, správní nebo jiná opatĜení,
aby zajistila, že všechny jednotlivé krabiþky a balení tabákových výrobkĤ a jakékoli vnČjší obaly
takových výrobkĤ jsou oznaþeny a napomohou tak smluvním stranám pĜi urþování pĤvodu tabákových
výrobkĤ. V souladu s vnitrostátními právními pĜedpisy a pĜíslušnými dvoustrannými a vícestrannými
dohodami také pomohou smluvním stranám urþit okamžik, kdy se s tabákovými výrobky zaþíná
nakládat nezákonným zpĤsobem, a sledovat, dokumentovat a kontrolovat pohyb tabákových výrobkĤ,
a jejich právní status. Dále každá smluvní strana:
(a) bude požadovat, aby jednotlivé krabiþky a balení tabákových výrobkĤ pro maloobchod
a velkoobchod, které se prodávají na domácím trhu, nesly nápis: „Prodej povolen pouze v (vložte
název zemČ, vnitrostátní, regionální nebo federální jednotky)" nebo nesly jakékoli jiné úþinné
oznaþení, které by pomáhalo orgánĤm urþit, zda je výrobek ĜádnČ povolen k prodeji na domácím trhu;
a
(b) zváží, podle potĜeby, zavedení praktického systému sledování a vyhledávání, který by dále
zabezpeþil distribuþní systém a napomáhal pĜi vyšetĜování nezákonného obchodu.
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3. Každá smluvní strana bude požadovat, aby se informace na balení nebo oznaþení podle odstavce 2
tohoto þlánku uvádČly v þitelné podobČ a/nebo v hlavním jazyce nebo jazycích této smluvní strany.
4. S cílem odstranit nezákonný obchod s tabákovými výrobky každá smluvní strana:
(a) sleduje a shromažćuje údaje o pĜeshraniþním obchodu s tabákovými výrobky, vþetnČ
nezákonného obchodu, a vymČĖuje si informace mezi celními, daĖovými a dalšími orgány, podle
potĜeby, v souladu s vnitrostátními právními pĜedpisy a pĜíslušnými platnými dvoustrannými þi
vícestrannými dohodami;
(b) pĜijme nebo zpĜísní legislativu, doprovázenou vhodnými sankcemi a nápravnými prostĜedky, proti
nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky, vþetnČ padČlaných a pašovaných cigaret;
(c) uþiní taková vhodná opatĜení, která zajistí, že veškerá zabavená výrobní zaĜízení, padČlané
a pašované cigarety a jiné tabákové výrobky budou zniþeny s použitím dostupných metod pĜíznivých
k životnímu prostĜedí nebo že s nimi bude naloženo v souladu s vnitrostátními právními pĜedpisy;
(d) pĜijme a zavede opatĜení pro sledování, dokumentaci a kontrolu skladování a distribuce
tabákových výrobkĤ, které nepodléhají pĜi držení þi pĜepravČ v rámci jurisdikce této smluvní strany
zdanČní þi clu; a
(e) podle potĜeby pĜijme opatĜení, která umožní zabavení ziskĤ pocházejících z nezákonného obchodu
s tabákovými výrobky.
5. Informace shromáždČné podle odst. 4 písm. (a) a (d) tohoto þlánku zahrnou smluvní strany
vhodným zpĤsobem v souhrnné podobČ do pravidelných zpráv smluvních stran Konferenci smluvních
stran v souladu s þlánkem 21.
6. Smluvní strany v souladu s vnitrostátními právními pĜedpisy a podle potĜeby podpoĜí spolupráci
mezi národními agenturami, jakož i pĜíslušnými regionálními a mezinárodními mezivládními
organizacemi, která se týká vyšetĜování, soudních stíhání a procesĤ, za úþelem odstranČní
nezákonného obchodu s tabákovými výrobky. Zvláštní dĤraz v boji proti nezákonnému obchodu
s tabákovými výrobky bude kladen na spolupráci na regionální a sub-regionální úrovni.
7. Každá smluvní strana usiluje o pĜijetí a zavedení dalších opatĜení vþetnČ udČlování licencí a podle
potĜeby kontroluje nebo reguluje výrobu a distribuci tabákových výrobkĤ, aby zabránila nezákonnému
obchodu s nimi.

ýlánek 16
Prodej nezletilým a nezletilými
1. Každá smluvní strana pĜijme a zavede úþinná legislativní, provádČcí, správní nebo jiná opatĜení na
pĜíslušné vládní úrovni vedoucí k zákazu prodeje tabákových výrobkĤ osobám mladším, než stanovují
vnitrostátní právní pĜedpisy, nebo osobám mladším osmnácti let. Tato opatĜení mohou zahrnovat:
(a) požadavek, aby všichni prodejci tabákových výrobkĤ umístili zĜetelný a nápadný ukazatel uvnitĜ
prodejního místa o zákazu prodeje tabákových výrobkĤ nezletilým a v pĜípadČ pochybností
požadovali, aby zákazník kupující tabákový výrobek prokázal, že dosáhl stanoveného vČku;
(b) zákaz prodeje tabákových výrobkĤ jakýmkoli zpĤsobem, který k nim umožĖuje volný pĜístup, jako
jsou pulty obchodĤ;
(c) zákaz výroby a prodeje cukrovinek, obþerstvení, hraþek a dalších pĜedmČtĤ ve tvaru tabákových
výrobkĤ, které pĜitažlivČ pĤsobí na nezletilé; a
(d) zajištČní, aby prodejní automaty na tabákové výrobky v jurisdikci dané smluvní strany nebyly
pĜístupné nezletilým a nepodporovaly prodej tabákových výrobkĤ nezletilým.
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2. Každá smluvní strana zakáže nebo podpoĜí zákaz distribuce bezplatných tabákových výrobkĤ
veĜejnosti, zejména nezletilým.
3. Každá smluvní strana bude usilovat o zákaz prodeje cigaret po kusech nebo v malých baleních,
která zvyšují cenovou dostupnost tČchto výrobkĤ nezletilým.
4. Smluvní strany uznávají, že pro zvýšení úþinnosti opatĜení k zamezení prodeje tabákových výrobkĤ
nezletilým by tato opatĜení mČla být podle potĜeby zavádČna spoleþnČ s dalšími ustanoveními
obsaženými v této ÚmluvČ.
5. PĜi podpisu, ratifikaci, pĜijetí, schválení nebo pĜistoupení k této ÚmluvČ nebo kdykoli poté mĤže
smluvní strana oznámit formou závazné písemné deklarace, že se zavazuje k zákazu zavádČní
prodejních automatĤ na tabákové výrobky v rámci své jurisdikce nebo že pĜípadnČ zcela zakáže
prodejní automaty na tabákové výrobky. Deklaraci vytvoĜenou na základČ tohoto þlánku zašle
prostĜednictvím depozitáĜe všem smluvním stranám Úmluvy.
6. Každá smluvní strana pĜijme a zavede úþinná legislativní, provádČcí, správní nebo další opatĜení,
vþetnČ sankcí pro prodejce a distributory, k zajištČní dodržování závazkĤ obsažených v odstavcích 1
až 5 tohoto þlánku.
7. Každá smluvní strana by mČla, dle potĜeby, pĜijmout a zavést úþinná legislativní, provádČcí, správní
nebo další opatĜení vedoucí k zákazu prodeje tabákových výrobkĤ osobami mladšími, než stanoví
vnitrostátní právní pĜedpisy, nebo osobami mladšími osmnácti let.

ýlánek 17

Poskytování podpory pro ekonomicky udržitelné alternativní þinnosti
Smluvní strany ve vzájemné spolupráci s ostatními smluvními stranami a pĜíslušnými
mezinárodními a regionálními mezivládními organizacemi podpoĜí podle potĜeby ekonomicky
udržitelné alternativy pro pracovníky v tabákovém prĤmyslu, pČstitele tabáku a pĜípadnČ pro
jednotlivé prodejce.

ýÁST V: OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ
ýlánek 18
Ochrana životního prostĜedí a zdraví osob
V rámci plnČní závazkĤ vyplývajících z této Úmluvy smluvní strany souhlasí, že pĜi pČstování
tabáku a výrobČ tabákových výrobkĤ na svém území ĜádnČ zohlední ochranu životního prostĜedí
a zdraví osob ve vztahu k životnímu prostĜedí.

ýÁST VI: OTÁZKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOVċDNOSTI
ýlánek 19
OdpovČdnost
1. Za úþelem kontroly tabáku zváží smluvní strany pĜijetí právních nástrojĤ nebo, v pĜípadČ nutnosti,
podpoĜí svou stávající právní úpravu týkající se trestnČprávní a obþanskoprávní odpovČdnosti vþetnČ
pĜípadného odškodnČní.
2. Smluvní strany vzájemnČ spolupracují pĜi výmČnČ informací prostĜednictvím Konference
smluvních stran v souladu s þlánkem 21, vþetnČ:
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(a) informací o zdravotních dopadech spotĜeby tabákových výrobkĤ a expozici tabákovému kouĜi
podle þlánku 20 odst. 3 písm. (a); a
(b) informací o platných právních pĜedpisech jakož i o pĜíslušných soudních rozhodnutích.
3. Smluvní strany si v rámci mezí daných vnitrostátním právním Ĝádem, politikou, právní praxí
a v rámci platné mezinárodnČ-smluvní úpravy poskytují podle potĜeby a po vzájemné dohodČ pomoc
pĜi soudních Ĝízeních vztahujících se k obþanskoprávní a trestnČprávní odpovČdnosti, a to v souladu
s touto Úmluvou.
4. Úmluva v žádném pĜípadČ neovlivní ani neomezí práva vzájemného pĜístupu smluvních stran ke
svým soudĤm tam, kde taková práva existují.
5. Konference smluvních stran mĤže, pokud možno v raném stádiu a s pĜihlédnutím k þinnosti
pĜíslušných mezinárodních fór, zvážit otázky týkající se odpovČdnosti, vþetnČ vhodných
mezinárodních pĜístupĤ k tČmto otázkám, a, na základČ žádosti, vhodné prostĜedky k podpoĜe
smluvních stran v jejich legislativních a dalších þinnostech v souladu s tímto þlánkem.

ýÁST VII: VċDECKÁ A TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE, SDÍLENÍ INFORMACÍ
ýlánek 20
Výzkum, dohled a výmČna informací
1. Smluvní strany se zavazují rozvíjet a podporovat národní výzkum a koordinovat výzkumné
programy na regionální a mezinárodní úrovni v oblasti kontroly tabáku. Za tímto úþelem každá
smluvní strana:
(a) podnČcuje pĜímo nebo prostĜednictvím pĜíslušných mezinárodních a regionálních mezivládních
organizací a dalších orgánĤ výzkumné aktivity a vČdecká hodnocení a spolupracuje na nich, pĜiþemž
podporuje a posiluje výzkum zamČĜený na rozhodující faktory a následky spotĜeby tabáku a expozice
tabákovému kouĜi jakož i výzkum zabývající se urþením alternativních plodin; a
(b) s podporou pĜíslušných mezinárodních a regionálních mezivládních organizací a dalších orgánĤ
podnČcuje a posiluje školicí aktivity a podporu všech, kteĜí jsou zapojeni do þinností spojených
s kontrolou tabáku vþetnČ výzkumu, jejich zavádČní a hodnocení.
2. Podle potĜeby zĜídí smluvní strany programy pro národní, regionální a celosvČtový dohled nad
rozsahem, charakterem, rozhodujícími faktory a následky spotĜeby tabáku a expozice tabákovému
kouĜi. K tomuto úþelu by smluvní strany mČly zaþlenit programy dohledu nad tabákem do národních,
regionálních a celosvČtových programĤ zdravotního dohledu tak, aby údaje byly porovnatelné a bylo
je možné podle potĜeby analyzovat na regionální a pĜípadnČ mezinárodní úrovni.
3. Smluvní strany uznávají význam finanþní a technické pomoci od mezinárodních a regionálních
mezivládních organizací a dalších orgánĤ. Každá smluvní strana bude usilovat o:
(a) postupné zĜízení národního systému epidemiologického dohledu nad spotĜebou tabáku
a souvisejícími sociálními, ekonomickými a zdravotními ukazateli;
(b) spolupráci s pĜíslušnými mezinárodními a regionálními mezivládními organizacemi a dalšími
orgány vþetnČ vládních a nevládních agentur na regionálním a celosvČtovém dohledu nad tabákem
a na výmČnČ informací o ukazatelích uvedených v odstavci 3 písm. (a) tohoto þlánku; a
(c) spolupráci se SvČtovou zdravotnickou organizací pĜi rozvoji obecných pokynĤ nebo postupĤ
definujících shromažćování, analýzu a šíĜení údajĤ, které se vztahují k dohledu nad tabákem.
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4. Smluvní strany s ohledem na vnitrostátní právní pĜedpisy podpoĜí a usnadní výmČnu veĜejnČ
dostupných vČdeckých, odborných, socioekonomických, obchodních a právních informací, jakož
i informací týkajících se praktik tabákového prĤmyslu a pČstování tabáku, vztahujících se k této
ÚmluvČ, pĜiþemž vezmou v úvahu a zamČĜí se na specifické potĜeby rozvojových zemí, které jsou
smluvními stranami, a smluvních stran s ekonomikami v procesu transformace. Každá smluvní strana
usiluje o:
(a) postupné zĜízení a udržování aktualizované databáze právních pĜedpisĤ o kontrole tabáku
obsahující podle potĜeby i údaje o jejich pĜípadném prosazování jakož i o pĜíslušných soudních
rozhodnutích a o spolupráci pĜi rozvoji programĤ pro regionální a celosvČtovou kontrolu tabáku;
(b) postupné zĜízení a udržování aktualizovaných údajĤ z národních programĤ dohledu v souladu
s odstavcem písm. 3 (a) tohoto þlánku; a
(c) spolupráci s pĜíslušnými mezinárodními organizacemi pĜi postupném zĜizování a udržování
celosvČtového systému pravidelného sbČru a šíĜení informací o produkci tabáku, jeho zpracování
a aktivitách tabákového prĤmyslu, které mají dopad na tuto Úmluvu nebo na þinnosti spojené
s þinností v oblasti kontroly tabáku na národní úrovni.
5. Smluvní strany by mČly spolupracovat v rámci regionálních a mezinárodních mezivládních
organizací a ve finanþních a rozvojových institucích, jichž jsou þleny, s cílem podporovat
a podnČcovat poskytování technických a finanþních zdrojĤ Sekretariátu této Úmluvy, aby napomáhal
rozvojovým zemím, které jsou smluvními stranami, a smluvním stranám s ekonomikami v procesu
transformace plnit jejich závazky pĜi výzkumu, dohledu a výmČnČ informací.

ýlánek 21
Podávání zpráv a výmČna informací
1. Každá smluvní strana pĜedkládá Konferenci smluvních stran, prostĜednictvím jejího Sekretariátu,
pravidelné zprávy o naplĖování této Úmluvy, které by mČly obsahovat:

(a) informace o legislativních, provádČcích, správních nebo dalších opatĜeních uþinČných pro
naplĖování Úmluvy;
(b) informace o jakýchkoli pĜípadných omezeních nebo pĜekážkách, se kterými se setkala pĜi
naplĖování Úmluvy, a o opatĜeních uþinČných k pĜekonání tČchto pĜekážek;
(c) informace o pĜípadné finanþní a odborné pomoci poskytnuté nebo pĜijaté na þinnosti spojené
s kontrolou tabáku;
(d) informace o dohledu a výzkumu v souladu s þlánkem 20; a
(e) informace v souladu s þlánkem 6 odst. 3, 13 odst. 2, 13 odst. 3, 13 odst. 4 písm. (d), 15 odst. 5
a 19 odst. 2.
2. ýetnost a formu tČchto zpráv pĜedkládaných všemi smluvními stranami urþí Konference smluvních
stran. Každá smluvní strana pĜedloží svou první zprávu do dvou let od data, kdy tato Úmluva vstoupí
v platnost pro tuto smluvní stranu.
3. Konference smluvních stran v souladu s þlánky 22 a 26 zváží, na základČ žádosti, opatĜení
k pomoci rozvojovým zemím, které jsou smluvními stranami, a smluvním stranám s ekonomikami
v procesu transformace pĜi plnČní jejich povinností podle tohoto þlánku.
4. Zprávy a výmČna informací v souladu s touto Úmluvou podléhají vnitrostátním právním pĜedpisĤm
týkajícím se zachování dĤvČrnosti a ochrany údajĤ. Po vzájemné dohodČ chrání smluvní strany
jakoukoli dĤvČrnou informaci, kterou si vymČĖují.
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ýlánek 22
Spolupráce v oblasti vČdecké, technické a právní a poskytování souvisejících odborných znalostí
1. Smluvní strany spolupracují pĜímo nebo prostĜednictvím pĜíslušných mezinárodních orgánĤ s cílem
posílit své schopnosti splnit závazky vyplývající z této Úmluvy a pĜi tom vezmou v úvahu potĜeby
rozvojových zemí, které jsou smluvními stranami, a smluvních stran s ekonomikami v procesu
transformace. Taková spolupráce podpoĜí, po vzájemné dohodČ, pĜenos technických, vČdeckých
a právních znalostí a technologií pro zavádČní a posilování národních strategií, plánĤ a programĤ na
kontrolu tabáku zamČĜujících se mimo jiné na:
(a) usnadĖování rozvoje, pĜenosu a získávání technologií, vČdomostí, dovedností, schopností
a odborných znalostí týkajících se kontroly tabáku;
(b) poskytování technických, vČdeckých, právních a dalších odborných znalostí pro zĜizování
a posilování národních strategií, plánĤ a programĤ na kontrolu tabáku, zamČĜujících se na naplĖování
Úmluvy mimo jiné prostĜednictvím:
(i) vyžádané pomoci pĜi vytváĜení jednoznaþného právního základu jakož i odborných
programĤ, vþetnČ tČch zamČĜených na prevenci zahájení užívání tabáku, podporu ukonþení jeho
užívání a ochranu pĜed expozicí tabákovému kouĜi;
(ii) pĜípadné pomoci pracovníkĤm v tabákovém prĤmyslu pĜi rozvoji ekonomicky a právnČ
vhodných alternativních zpĤsobĤ obživy ekonomicky realizovatelným zpĤsobem; a
(iii) pĜípadné pomoci pČstitelĤm tabáku v pĜesunu zemČdČlské výroby na alternativní plodiny
ekonomicky realizovatelným zpĤsobem;
(c) podporu vhodných školících a výchovných programĤ pro pĜíslušné pracovníky v souladu
s þlánkem 12;
(d) pĜípadné poskytnutí nezbytného materiálu, vybavení a zásob jakož i logistické podpory pro
strategie, plány a programy na kontrolu tabáku;
(e) identifikaci metod pro kontrolu tabáku vþetnČ komplexní léþby závislosti na nikotinu; a
(f) pĜípadnou podporu výzkumu za úþelem zvýšení cenové dostupnosti komplexní léþby závislosti na
nikotinu.
3. Konference smluvních stran podpoĜí a usnadní pĜenos technických, vČdeckých a právních expertíz
a technologií s finanþní podporou zajištČnou v souladu s þlánkem 26.

ýÁST VIII: INSTITUCIONÁLNÍ USPOěÁDÁNÍ A FINANýNÍ ZDROJE
ýlánek 23
Konference smluvních stran
1. Tímto je ustavena Konference smluvních stran. První zasedání Konference svolá SvČtová
zdravotnická organizace nejpozdČji do jednoho roku od vstupu Úmluvy v platnost. Konference urþí
místo a termín následných pravidelných jednání na svém prvním zasedání.
2. MimoĜádná zasedání Konference smluvních stran se budou konat tehdy, požaduje-li to Konference
smluvních stran za nezbytné, nebo na základČ písemné žádosti jakékoli smluvní strany za
pĜedpokladu, že bČhem šesti mČsícĤ od podání žádosti smluvním stranám Sekretariátem Úmluvy je
tento požadavek podpoĜen alespoĖ jednou tĜetinou smluvních stran.
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3. Konference smluvních stran pĜijme svĤj jednací Ĝád formou konsensu na svém prvním zasedání.
4. Konference smluvních stran pĜijme formou konsensu svá pravidla financování a stejnČ tak
i pravidla pro zajištČní financování jakýchkoli pomocných orgánĤ, které mĤže zĜídit, jakož i finanþní
opatĜení související s fungováním Sekretariátu. Na každém Ĝádném zasedání bude pĜijat rozpoþet na
finanþní období do pĜíštího Ĝádného zasedání.
5. Konference smluvních stran pravidelnČ hodnotí naplĖování této Úmluvy, pĜijímá rozhodnutí
nezbytná k podpoĜe jejího úþinného naplĖování a mĤže pĜijmout protokoly, dodatky a pozmČĖovací
návrhy k ÚmluvČ v souladu s þlánky 28, 29 a 33. Za tímto úþelem:
(a) podpoĜí a usnadní výmČnu informací podle þlánkĤ 20 a 21;
(b) podpoĜí a povede proces vývoje a pravidelného zdokonalování srovnatelných metodologií
výzkumu a sbČru údajĤ souvisejících s naplĖováním Úmluvy vedle tČch, které jsou poskytovány
v souladu s þlánkem 20;
(c) podle potĜeby podpoĜí rozvoj, zavádČní a vyhodnocování strategií, plánĤ a programĤ jakož
i politik, legislativních a dalších opatĜení;
(d) zváží zprávy pĜedložené smluvními stranami v souladu s þlánkem 21 a schvaluje pravidelné zprávy
o naplĖování Úmluvy;
(e) podpoĜí a usnadní mobilizaci finanþních zdrojĤ pro naplĖování Úmluvy v souladu s þlánkem 26;
(f) zĜídí takové pomocné orgány, které jsou nezbytné k dosažení cílĤ Úmluvy;
(g) podle potĜeby si vyžádá služby, spolupráci a informace od pĜíslušných organizací a orgánĤ v rámci
systému Organizace spojených národĤ a dalších mezinárodních a regionálních mezivládních
organizací a nevládních organizací a orgánĤ, a to za úþelem posilování naplĖování Úmluvy; a
(h) zváží další þinnosti, podle potĜeby, vedoucí k dosažení cíle Úmluvy ve svČtle zkušeností získaných
pĜi jejím naplĖování.
6. Konference smluvních stran stanoví podmínky pro úþast pozorovatelĤ na svých jednáních.

ýlánek 24
Sekretariát
1. Konference smluvních stran ustaví stálý sekretariát a zajistí jeho fungování. Konference smluvních
stran bude usilovat o to, aby tak bylo uþinČno na jejím prvním zasedání.
2. Do té doby, než bude stálý sekretariát stanoven a ustaven, zajistí úkoly sekretariátu podle této
Úmluvy SvČtová zdravotnická organizace.
3. Sekretariát má tyto úkoly:
(a) pĜipravovat zasedání Konference smluvních stran a jakýchkoli pomocných orgánĤ a poskytovat
jim služby podle jejich požadavkĤ;
(b) pĜedávat zprávy, které obdrží na základČ Úmluvy;
(c) na požádání poskytovat podporu smluvním stranám, zejména rozvojovým zemím, které jsou
smluvními stranami, a smluvním stranám s ekonomikami v procesu transformace, pĜi zpracovávání
a sdČlování informací požadovaných na základČ ustanovení této Úmluvy;
(d) pĜipravovat zprávy o svých þinnostech na základČ Úmluvy podle pokynĤ Konference smluvních
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stran a pĜedkládat je Konferenci smluvních stran;
(e) podle pokynĤ Konference smluvních stran zajišĢovat nezbytnou koordinaci s pĜíslušnými
mezinárodními a regionálními mezivládními organizacemi a dalšími orgány;
(f) podle pokynĤ Konference smluvních stran vstupovat do takových správních nebo smluvních
vztahĤ, které mohou být žádoucí pro úþinné vykonávání jeho úkolĤ; a
(g) plnit další úkoly sekretariátu uvedené v ÚmluvČ a v jakémkoli z jejích protokolĤ a takové úkoly,

které mĤže stanovit Konference smluvních stran.

ýlánek 25
Vztahy mezi Konferencí smluvních stran a mezivládními organizacemi
Za úþelem zajištČní odborné a finanþní spolupráce k dosažení cíle této Úmluvy mĤže
Konference smluvních stran požádat o spolupráci pĜíslušné mezinárodní a regionální mezivládní
organizace vþetnČ finanþních a rozvojových institucí.

ýlánek 26
Finanþní zdroje
1. Smluvní strany uznávají dĤležitou roli, kterou hrají finanþní zdroje pĜi naplĖování cíle této
Úmluvy.
2. Každá smluvní strana poskytne v souladu se svými národními plány, prioritami a programy
finanþní podporu þinnostem na národní úrovni urþeným k dosažení cíle Úmluvy.
3. Smluvní strany podle potĜeby podpoĜí využití dvoustranných, regionálních, sub-regionálních
a jiných mnohostranných možností financování rozvoje a posílení meziresortních programĤ pro
komplexní kontrolu tabáku pro rozvojové zemČ, které jsou smluvními stranami, a smluvní strany
s ekonomikami v procesu transformace. V souladu s tímto je tĜeba Ĝešit a podporovat ekonomicky
realizovatelné alternativy produkce tabáku, vþetnČ diverzifikace plodin, v kontextu strategií
udržitelného rozvoje vytvoĜených na národní úrovni.
4. Smluvní strany zastoupené v pĜíslušných regionálních a mezinárodních mezivládních organizacích
a ve finanþních a rozvojových institucích budou nabádat tyto subjekty k poskytování finanþní pomoci
rozvojovým zemím, které jsou smluvními stranami, a smluvním stranám s ekonomikami v procesu
transformace k dosažení jejich závazkĤ vyplývajících z Úmluvy, aniž by to však omezilo jejich právo
na úþast v tČchto organizacích.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, že:
(a) za úþelem pomoci smluvním stranám pĜi naplĖování jejich závazkĤ vyplývajících z Úmluvy by
mČly být zmobilizovány a využity všechny pĜíslušné potenciální a souþasné zdroje, finanþní, odborné
þi jiné, veĜejné i soukromé, které jsou k dispozici pro þinnosti kontroly tabáku, a to ve prospČch všech
smluvních stran, pĜedevším rozvojových zemí a zemí s ekonomikami v procesu transformace;
(b) Sekretariát bude na požádání radit rozvojovým zemím, které jsou smluvními stranami, a smluvním
stranám s ekonomikami v procesu transformace ve vČci dostupných zdrojĤ financování pro usnadnČní
plnČní jejich závazkĤ vyplývajících z Úmluvy;
(c) Konference smluvních stran na svém prvním zasedání zhodnotí souþasné a potencionální zdroje
a mechanismy pomoci, a to na základČ studie vypracované Sekretariátem a dalších pĜíslušných
informací, a posoudí jejich pĜimČĜenost; a
(d) výsledky tohoto hodnocení vezme Konference smluvních stran v úvahu pĜi urþování nutnosti
posílení souþasných mechanismĤ þi zĜízení dobrovolného celosvČtového fondu nebo jiných vhodných
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finanþních mechanismĤ pro smČĜování dodateþných finanþních zdrojĤ, podle potĜeby, rozvojovým
zemím, které jsou smluvními stranami, a smluvním stranám s ekonomikami v procesu transformace za
úþelem poskytnutí jim pomoci pĜi naplĖování cíle této Úmluvy.

ýÁST IX: UROVNÁVÁNÍ SPORģ
ýlánek 27
Urovnávání sporĤ
1. V pĜípadČ sporu mezi dvČma þi více smluvními stranami týkajícího se výkladu nebo aplikace
Úmluvy budou zúþastnČné smluvní strany usilovat o urovnání sporu diplomatickou cestou
prostĜednictvím vyjednávání nebo jakýmkoli jiným mírovým prostĜedkem, který si sami vyberou,
vþetnČ zprostĜedkovaného jednání, mediace nebo pĜijetím smíru. NeúspČch pĜi dosahování dohody
zprostĜedkovaným jednáním, mediací nebo smírem nezbaví strany ve sporu odpovČdnosti hledat
Ĝešení.
2. PĜi ratifikaci, pĜijetí, schválení, formálním potvrzení nebo pĜistoupení k této ÚmluvČ nebo kdykoli
poté mĤže stát nebo regionální organizace pro hospodáĜskou integraci ke sporu, který nebyl vyĜešen
v souladu s odstavcem 1 tohoto þlánku, uþinit písemné prohlášení adresované depozitáĜi, že povinnČ
pĜistupuje na rozhodþí Ĝízení ad hoc v souladu s postupy, které pĜijme Konference smluvních stran
formou konsensu.
3. Ustanovení tohoto þlánku se uplatní ve vztahu k jakémukoli protokolu uzavĜenému smluvními
stranami, pokud v nČm není stanoveno jinak.

ýÁST X: DALŠÍ ROZVOJ ÚMLUVY
ýlánek 28
ZmČny Úmluvy
1. Jakákoli smluvní strana mĤže navrhnout zmČny této Úmluvy. Takové zmČny zváží Konference
smluvních stran.
2. ZmČny této Úmluvy pĜijímá Konference smluvních stran. Text jakéhokoli pozmČĖovacího návrhu
Úmluvy oznámí Sekretariát smluvním stranám nejménČ šest mČsícĤ pĜed zasedáním, na kterém má být
pĜedložen k pĜijetí. Sekretariát také sdČlí pozmČĖovací návrhy signatáĜĤm Úmluvy a pro informaci
depozitáĜi.
3. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí na dosažení dohody formou konsenzu o jakémkoli
pozmČĖovacím návrhu této Úmluvy. Pokud vyþerpají veškeré pokusy a dohody nedosáhnou, je
poslední možností pĜijetí zmČny tĜíþtvrtinovou vČtšinou hlasĤ smluvních stran pĜítomných
a hlasujících na zasedání. Pro úþely tohoto þlánku smluvní strany pĜítomné a hlasující znamená
smluvní strany pĜítomné a hlasující kladnČ nebo zápornČ. Jakoukoli pĜijatou zmČnu sdČlí Sekretariát
depozitáĜi, který ji pĜedá všem smluvním stranám k pĜijetí.
4. Listiny o pĜijetí zmČny se ukládají u depozitáĜe. ZmČna pĜijatá v souladu s odstavcem 3 tohoto
þlánku vstoupí v platnost pro smluvní strany, které ji pĜijaly, devadesátým dnem od data, kdy
depozitáĜ obdržel listiny o pĜijetí zmČny nejménČ dvČma tĜetinami smluvních stran této Úmluvy.
5. ZmČna vstoupí v platnost pro jakoukoli další smluvní stranu devadesátým dnem od uložení listiny
o pĜijetí zmČny danou smluvní stranou u depozitáĜe.
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ýlánek 29
PĜijímání pĜíloh k této ÚmluvČ a jejich zmČny
1. PĜílohy k této ÚmluvČ a jejich zmČny se navrhují, pĜijímají a vstupují v platnost v souladu
s postupem stanoveným v þlánku 28.
2. PĜílohy k této ÚmluvČ tvoĜí její nedílnou souþást, a pokud není výslovnČ stanoveno jinak, odkaz na
tuto Úmluvu pĜedstavuje souþasnČ odkaz na její pĜílohy.
3. PĜílohy se omezují na seznamy, formuláĜe a další popisné materiály týkající se procedurálních,
vČdeckých, technických nebo správních záležitostí.

ýÁST XI: ZÁVċREýNÁ USTANOVENÍ
ýlánek 30
Výhrady
K této ÚmluvČ nelze vznášet žádné výhrady.

ýlánek 31
Odstoupení od Úmluvy
1. Kdykoli po dvou letech od vstupu Úmluvy pro smluvní stranu v platnost, mĤže tato strana od
Úmluvy odstoupit tím, že své odstoupení písemnČ oznámí depozitáĜi.
2. Jakékoli takové odstoupení nabývá úþinnosti po uplynutí jednoho roku od data, kdy depozitáĜ
obdržel oznámení o odstoupení, nebo kdykoliv pozdČji, pokud je tak specifikováno v oznámení
o odstoupení.
3. Kterákoli smluvní strana odstupující od této Úmluvy se pokládá za odstupující od jakéhokoli
protokolu, kterého je také smluvní stranou.

ýlánek 32
Hlasovací právo
1. Každá smluvní strana této Úmluvy má jeden hlas, s výjimkou úpravy v odstavci 2 tohoto þlánku.
2. Regionální organizace pro hospodáĜskou integraci uplatní své hlasovací právo v záležitostech
spadajících do jejich kompetence stejným poþtem hlasĤ, jaký je poþet jejich þlenských státĤ, které jsou
smluvními stranami Úmluvy. Své hlasovací právo organizace neuplatní, jakmile jakýkoli z jejich
þlenských státĤ uplatní své právo, a naopak.

ýlánek 33
Protokoly
1. Jakákoli smluvní strana mĤže navrhovat protokoly. Konference smluvních stran takové návrhy
zváží.
2. Konference smluvních stran mĤže pĜijímat k této ÚmluvČ protokoly. PĜi pĜijímání tČchto protokolĤ
vynaloží smluvní strany veškeré úsilí na dosažení dohody formou konsensu. Pokud vyþerpají veškeré
pokusy a dohody nedosáhnou, je poslední možnost pĜijetí protokolu tĜíþtvrtinovou vČtšinou hlasĤ
smluvních stran pĜítomných a hlasujících na zasedání. Pro úþely tohoto þlánku smluvní strany
pĜítomné a hlasující znamená smluvní strany pĜítomné a hlasující kladnČ nebo zápornČ.
3. Text jakéhokoli navrženého protokolu oznámí Sekretariát smluvním stranám nejménČ šest mČsícĤ
18

pĜed zasedáním, na kterém má být pĜedložen k pĜijetí.
4. Pouze smluvní strany Úmluvy mohou být smluvními stranami protokolu.
5. Jakýkoli protokol k této ÚmluvČ bude závazný pouze pro smluvní strany daného protokolu. Pouze
smluvní strany protokolu mohou rozhodovat o záležitostech, které se týkají výluþnČ daného protokolu.
6. Požadavky pro vstup jakéhokoli protokolu v platnost stanoví daný protokol.

ýlánek 34
Podpis Úmluvy
Tato Úmluva bude otevĜena k podpisu všem þlenským státĤm SvČtové zdravotnické organizace
a jakýmkoliv státĤm, které nejsou þleny SvČtové zdravotnické organizace, ale jsou þleny Organizace
spojených národĤ, dále regionálním organizacím pro hospodáĜskou integraci a to v ústĜedí SvČtové
zdravotnické organizace v ŽenevČ od 16. þervna 2003 do 22. þervna 2003 a poté v ústĜedí Organizace
spojených národĤ v New Yorku od 30. þervna 2003 do 29. þervna 2004.

ýlánek 35
Ratifikace, pĜijetí, schválení, formální potvrzení nebo pĜistoupení k ÚmluvČ
1. Tato Úmluva podléhá ratifikaci, pĜijetí, schválení nebo pĜistoupení v pĜípadČ státĤ a formálnímu
potvrzení nebo pĜistoupení v pĜípadČ regionálních organizací pro hospodáĜskou integraci.
K pĜistoupení bude otevĜena dnem, který následuje po dni uzavĜení Úmluvy k podpisu. Ratifikaþní
listiny, listiny o pĜijetí, schválení, formálním potvrzení nebo o pĜistoupení se ukládají u depozitáĜe.
2. Jakákoli regionální organizace pro hospodáĜskou integraci, která se stane smluvní stranou této
Úmluvy, je vázána všemi závazky podle Úmluvy, i kdyby žádný z þlenských státĤ organizace nebyl
smluvní stranou Úmluvy, V pĜípadČ tČch organizací, kde jeden nebo více z jejích þlenských státĤ je
smluvní stranou Úmluvy, rozhodnou organizace a její þlenské státy o tom, kdo je v které oblasti
odpovČdný za plnČní závazkĤ podle Úmluvy. V takových pĜípadech organizace a þlenské státy nejsou
oprávnČny uplatĖovat práva podle Úmluvy soubČžnČ.
3. Regionální organizace pro hospodáĜskou integraci prohlásí ve svých listinách týkajících se
formálního potvrzení nebo v listinách o pĜistoupení, jaký mají rozsah pravomocí s ohledem na
záležitosti podléhající této ÚmluvČ. Tyto organizace také informují depozitáĜe, který dále informuje
smluvní strany o jakékoli podstatné zmČnČ v rozsahu jejich pravomocí.

ýlánek 36
Vstup Úmluvy v platnost
1. Tato Úmluva vstoupí v platnost devadesátým dnem následujícím po dni uložení þtyĜicáté ratifikaþní
listiny, listiny o pĜijetí, schválení, formálním potvrzení nebo pĜistoupení u depozitáĜe.
2. Pro každý stát, který ratifikuje, pĜijme nebo schválí tuto Úmluvu nebo k ní pĜistoupí po splnČní
podmínek stanovených v odstavci 1 tohoto þlánku, vstoupí Úmluva v platnost devadesátým dnem
následujícím po dni uložení jeho ratifikaþních listin, listin o pĜijetí, schválení nebo o pĜistoupení.
3. Pro každou regionální organizaci pro hospodáĜskou integraci, která uloží listinu o formálním
potvrzení nebo listinu o pĜistoupení poté, co byly podmínky stanovené v odstavci 1 tohoto þlánku
splnČny, vstupuje tato Úmluva v platnost devadesátým dnem následujícím po dni uložení tČchto
dokumentĤ o formálním potvrzení nebo pĜistoupení.
4. Pro úþely tohoto þlánku se žádná listina uložená regionální organizací pro hospodáĜskou integraci
nepovažuje za dodateþnou k tČm, které uložily þlenské státy této organizace.
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ýlánek 37
DepozitáĜ
DepozitáĜem této Úmluvy a jejích zmČn, protokolĤ a pĜíloh pĜijatých v souladu s þlánky 28, 29
a 33 je generální tajemník OSN.
ýlánek 38
Originální znČní Úmluvy
Originál této Úmluvy, jejíž texty v arabském, þínském, anglickém, francouzském, ruském
a španČlském jazyce mají stejnou platnost, bude uložen u generálního tajemníka OSN.

NA DģKAZ TOHO níže podepsaní, kteĜí jsou k tomu úþelu ĜádnČ zplnomocnČni, podepsali tuto
Úmluvu.
DÁNO v ŽENEVċ, dne 21. kvČtna 2003.
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