MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
při

realizaci projektu

,,Karlovy Vary: první lázeňské město v ČR bez kouře"

Statutární město Karlovy Vary
se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská 21, PSČ: 361 20
IČO: 00254657
zastoupená: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města
(dále jen „SMKV")

a
Philip Morris fR a.s.
se sídlem: Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ: 284 03
IČO: 14803534, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627
zastoupená: Andrea Gontkovičová, člen představenstva, a Peter Piroch, člen představenstva
(dále jen „PM")

vycházejíce ze společného přesvědčení o příležitostech pro zlepšení kvality života obyvatel a návštěvníků
města

Karlovy Vary, které skýtá omezení užívání tabákových

výrobků

ke

kouření,

uzavírají toto

Memorandum o spolupráci (dále jen „Memorandum").

Článek I.

Východiska spolupráce
1.

Celospolečenská

rizika spojená s užíváním tabákových výrobků ke kouření jsou dobře známa.

Neomezují se jen na samotné uživatele, ale postihují i jejich okolí. V souladu s cílem zlepšování
veřejného zdraví, životního stylu a životního prostředí společnost očekává, že veřejný i soukromý

sektor bude společně přijímat a realizovat opatření ke snižování výskytu kouření a škod s ním
spojených. Jako výsledek rozvoje
I

vědeckých poznatků

a nových technologií vzniká nabídka

alternativních nikotinových výrobků (elektronické cigarety, bezdýmné tabákové výrobky), které mají
oproti tabákovým výrobkům ke kouření sníženou rizikovost a méně obtěžují okolí. Mezi odborníky
roste názorová shoda na tom, že tyto nové alternativy mohou hrát významnou roli v dosahování cílů
v oblasti veřejného zdraví a životního prostředí.
2.

Ambicí projektu „Karlovy Vary: první lázeňské město v ČR bez kouře" je pomoci kuřákům, kteří zde
žijí, pracují nebo navštěvují Karlovy Vary, aby přestali kouřit. Těm, kteří se nedokáží vzdát nikotinu
úplně, pak pomoci přejít na užívání alternativních nikotinových výrobků . Jako dodatečné opatření

k výše uvedenému dále zvýšit mezi dospělými kuřáky informovanost o existenci a dostupnosti
bezdýmných tabákových výrobků, jejich výhodách a nižších rizicích v porovnání s tabákovými
výrobky ke kouření. Cílem tohoto opatření je vytvořit prostředí pro informovanou volbu dospělých
kuřáků.

3.

Cílem podpisu tohoto Memoranda je vytvořit prostor pro dlouhodobou spolupráci obou partnerů na
realizaci konkrétních kroků, které by vedly k naplnění ambicí projektu „Karlovy Vary: první lázeňské
město v ČR bez kouře".

4.

Spolupráce obou partnerů je založena na zásadě dobrovolnosti, není časově omezena, a je omezena
na území města Karlovy Vary.
Článek li.
Oblasti spolupráce

1.

SMKV se zavazuje podpořit v rámci svých komunikačních nástrojů osvětovou kampaň
ukončením kouření tabákových výrobků určených ke kouření, nebo
s přechodem na méně obtěžující a rizikové alternativy. Konkrétní výstupy z této oblasti mohou být

s

napomáhajícího kuřákům
například:

•

vytvoření

•

vytvoření tištěných informačních

•

návštěvníkům městských provozoven a obyvate~ů města;
\.
zlepšení dostupnosti a kvality péče odvykacích poraden a ambulancí na území S MKVměsta
Karlovy Vary;

a distribuce

tištěných informačních

brožur a materiálů s návody, jak skončit
s kouřením, a jejich distribuce zaměstnancům SMKV, návštěvn íkům městských provozoven a

obyvatelů města;

11

brožur a materiálů informujících o méně obtěžujících a
rizikových alternativách užívání tabáku a nikotinu, a jejich distribuce zaměstnancům SMKV,

vytváření

prostor, kde je sice zakázáno kouření tradičních cigaret, ale je povoleno užívání
a rizikových alternativ tabákových výrobků apod.

méně obtěžujíqích

2.

PM se zapojí spolu s SMKV do projektu úklidu lázeňského centra Karlových Varů po skončení
Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (dále jen „MFF KV"). Zapojení PM a
SMKV do projektu může mít povahu dobrovolnické činnost i, materiální či finanční podpory.
tradičního

3.

přijímá

odpovědnosti

za znečištění města Karlovy Vary nedopalky cigaret. PM se proto zapojí
do případných jednání s SMKV o doplnění či obnově městského mobiliáře, který by umožnil
občanům i návštěvníkům města Karlovy Vary pohodlně od ložit nedopalky či drobné odpadky tak,
PM

díl

aby neznečišťovaly lázeňské město.
4.

V případě úspěšného naplňování ambicí projektu „Karlovy Vary: první lázeňské město v ČR bez
kouře" je připraven PM ocenit a zviditelnit SMKV na národní a mezinárodn í úrovni.

S.

SMKV a PM se zavazují zveřejnit výsledky společné spolupráce
kalendářních měsíců od data podpisu tohoto memoranda.

minimálně

Článek Ill.
Kontaktní osoby

1.

straně

města Karlovy Vary:
Martin Dušek, +420 353 151 316, +420 702 240 384, m.dusek@mmkv.cz

Kontaktní osoby na

Statutárního

jednou za každých 12

