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Európska správa o politike boja proti tabaku (1) analyzuje údaje zhromaždené zo 
48 štátov európskeho regiónu WHO. Zameriava sa na širokú škálu opatrení boja 
proti tabaku. Štáty, ktoré majú dlhodobé skúsenosti so zavedením naj komplexnej
ších opatrení v boji proti tabaku, vykazujú najvýraznejšie zníženie spotreby tabako
vých výrobkov a škôd, ktoré spôsobujú. Ministri zdravotníctva, ktorí sa stretli vo 
Varšave vo februári 2002, našli spôsoby, ako využit pozitívne národné skúsenosti 
a posilniť prislušné intervencie na globálnej , regionálnej a národnej úrovni . Vyúste
ním chcenia bolo prijatie Varšavskej deklarácie pre Európu bez tabaku (2). 

Kľúčové zistenía, ktoré sú citované v Európskej správe o politike boja proti taba
ku , sa vzťahujú k piatim hlavným oblastiam boja proti tabaku : k zákazu reklamy, 
k cenovej a daňovej politike, ku kontrolným opatreniam aplikovaným na tabakové 
výrobky, k podpore akcií, aby fajčiari prestali fajčiť a k vytváraniu prostredia bez ta
bakového dymu. My sa zameriame na dva aspekty kontroly tabaku - zákaz reklamy 
a daňové opatrenía. 

Zákaz reklamy 

K dispozícii sú empirické dôkazy a štúdie Svetovej banky (3 ), že zákaz reklamy 
je účinný, pokiaľ ide o úplný zákaz, ktorý sa vzťahuje na všetky médiá a na všetky 
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formy priamej a nepriamej reklamy, na propagaclU, sponzorstvo a využívanie 
ochra nných známok a názvov cigariet alebo ich charakteristík s cieľom reklamy. 
Úplný zákaz reklamy a propagácie môže znížiť dopyt po tabakových výrobkoch zhru
ba o 7 %. Na Slovensku nemáme legislatívne stanovený zákaz sponzoringu a vob
lasti zákazu priamej a nepriamej reklamy sa stále nedôsledne uplatňuje zákon o re
klame z roku 2001. Zákon č . 147/20010 reklame vymedzuje, čo možno považovať za 
reklamu a v § 6 upravuje reklamu tabakových výrobkov, kde sa reklama zakazuje 
a čo sa za reklamu nepovažuje. Na druhej strane zákaz reklamy sa vcelku dodržia
va v televíznom a rozhlasovom vysielaní. Zákon č. 308/2000 o vysielaní a retransmi
sii a o zmene zákona o telekomunikáciách stanovuje obmedzenia v súvislosti s vy
sielaním reklamy a te lenákupu na tabakové výrobky. V § 19 o ochrane Iudskej dôs
tojnosti sa stanovuje zákaz zaraďovať do programov výňatky z diel, ktoré by mohli 
navodiť dojem skrytej formy propagácie fajčenia alebo otvorene propagovať fajčenie. 

S otázkou reklamy tabaku a tabakových výrobkov úzko súvisí aj dodržiavanie 
a otázna vynútitelnost Zákona o ochrane spotrebitela č. 634/1992 v zneni neskor
ších predpisov . Podla § 8 nesmie nikto zavádzať spotrebiteIa, najmä uvádzať ne
pravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné, dvojzmyselné alebo prehnané 
údaje al ebo zaml čať údaje o skutočných vlastnostiach výrobkov alebo služieb. V re
klame na tabakové výrobky aj dnes často vidíme zobrazenie a slovné spojenia, ktoré 
navodzujú dojem o menšej škodlivosti či dokonca svedčia o istom prejave jedinečno
sti a moderného životného štýlu. V tomto ohIade má spotrebitel právo byt pravdivo 
informovaný aj prostredníctvom povolenej reklamy o skutočných účinkoch fajčenia 
a byt ochránený od informácií, ktoré sú nepravdivé a hlavne dvojzmyselné . 

Aká j e situácia v Európe? 

- Žiadny štát v regióne nemá úplný zákaz priamej a nepriamej reklamy. 
- J edna štvrtina štátov zakázala hlavné reklamné prostriedky, napríklad bill-

boardy. 
- Polovica štátov zaviedla čiastočné obmedzenia. 

A aké slÍ. problémy na ceste k pokroku? 

- Nedostatočne jednotné nadnárodné opatrenia na obmedzenie reklamy tabaku. 
- Nedostatočné prostriedky na protiakcie v oblasti ochrany verejného zdravia. 
- Nová marketingová taktika tabakového priemyslu. 
- Otvorené a skryté lobovanie zo strany tabakového priemyslu. 
- Nedostatočná pozornost venovaná potrebe regulovať nepriamu reklamu. 
- V mnohých štátoch je slabé presadzovanie predpisov, hlavne tých, ktoré boli 

nedávno schválené vo východnej Európe. 

Ceny a dane 

Zvyšovanie daní z tabakových výrobkov sa považuje za jednu z najúčinnejších 
zložiek komplexnej politiky boja proti tabaku. Pravidelné zvyšovanie reálnych cien 
znižuje spotrebu tabakových výrobkov. Vo vyspelých štátoch sa zníži spotreba ciga-
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riet o 4 % zvýšením ceny v priemere o 10 %, zatiaľ čo v štátoch s nízkou a strednou 
úrovňou výšky hrubého domáceho produktu sa môže spotreba cigariet znížiť o ďalšie 
4 % (3). Slovensko prostredníctvom novel izácie zákona č . 312/1993 o spotrebnej dani 
z tabaku a tabakových výrobkov bude až do roku 2009 postupne zvyšovať spotrebnú 
daň z tabaku a zároveň aj cenu. V tejto spojitosti SR ako jediný štát asociovaný EÚ 
získal prechodné obdobie na uzavretie kapitoly Dane, aby dosiahol minimálnu hra
nicu (57 %) daňového zaťaženia spotrebnou daňou z konečnej predajnej ceny tak, 
ako je to v krajinách EÚ. Na druhej strane sa v štátnom rozpočte na rok 2003 ne
počíta s prostriedkami, ktoré by mali byť vyčlenené na prevenciu chorôb v dôsledku 
fajčenía. 

Kde sa dnes Európa nachádza? 

Západná časť regiónu 

- Iba niekoľko štátov (Francúzsko, Grécko, Taliansko a Veľká Británia) zvyšova-
lo pravidelne dane z tabakových výrobkov o viac, než bola miera inflácie. 

- Niekollw štátov zmrazilo tieto dane na úroveň inflácie. 
- V niektorých štátoch (Dánsko) sa cena cigariet znížila. 
- Medzi členskými štátmi EÚ existujú značné rozdiely v cenách a daniach a pro-

ces cenového vyrovnávania sa v poslednom čase spomalil. 

Východná časť regiónu 

- Asociované štáty EÚ prispôsobujú štruktúru daní z tabaku v rámci procesu 
zlaďovania národnej legislatívy s predpismi EÚ. 

- Rad nových nezávislých štátov bývalého ZSSR zača l uplatňovať v oblasti spo
trebných dani striktnejšiu politiku. 

- V krajinách východnej a strednej Európy a Spoločenstva nezávislých štátov sa 
neobjavujú žiadne náznaky, že zvyšovanie daní bude uplatňované pravidelne a trva
lo udržateľným spôsobom. 

Vyčlenenie daní na boj proti tabaku a opatrenia na ochranu zdravia 

- Dvanásť štátov takto vyhradzuje časť predmetných daní (Rakúsko, Estónsko, 
Fínsko, Francúzsko, Grécko, Island, Írsko, Lotyšsko, Poľsko, Portugalsko, Rumun
sko a Veľká Británia. 

- Medzi nimi je priemerná výška alokácie na tieto účely pod 1 %. 
- Najviac daní vyčleni lo Estónsko (3,5 %), Írsko (16 %), Lotyšsko (5 %), Portu-

galsko (1,1 %) a Rumunsko (2 %). 

Problémy na ceste k pokroku 

- Politika v oblasti zdanenia tabaku je ovplyvnená mnohými faktormi , najVIac 
ale tým, že tieto dane predstavujú stály dodatočný príjem pre štátny rozpočet. 
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- Peniaze získané z daní za tabak idú spravidla do celkových štátnych fondov . 
- Sektor zdravotníctva má malý vplyv na politiku cien a daní z tabaku. 
- Vyčl enenie časti daní z tabaku je vcelku podceňované a málokedy sa uplatňuje 

ako potencionálny zdroj finančnej podpory na boj proti tabaku . 
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