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SEZNAM OPATŘENÍ
1
  

Č. OPATŘENÍ Harmonogram 

MODERNÍ PŘÍSTUP K RAKOVINĚ: NOVÉ TECHNOLOGIE, VÝZKUM A INOVACE 

SLOUŽÍCÍ K ONKOLOGICKÉ PREVENCI A PÉČI ZAMĚŘENÉ NA PACIENTA (2) 

1 Stěžejní iniciativa: Vytvořit „Znalostní onkologické centrum s cílem 

usnadnit koordinaci vědeckých a technických iniciativ souvisejících s 

rakovinou na úrovni EU.  

2021 

2 Stěžejní iniciativa: Zahájit „Evropskou iniciativu pro zobrazování 

rakoviny“ na podporu vývoje nových počítačových nástrojů pro zlepšení 

personalizované medicíny a inovativních řešení.   

2022 

3 Opatření na podporu onkologické prevence a péče prostřednictvím nového 

výzkumu rakoviny a inovačního ekosystému: 

1) umožnit onkologickým pacientům bezpečný přístup k elektronickým 

zdravotním záznamům a jejich sdílení pro prevenci a léčbu přes hranice 

prostřednictvím evropského prostoru pro data z oblasti veřejného 

zdraví;  

2) vyvinout „archiv tzv. digitálních dvojčat“  ve zdravotnictví, mimo 

jiné k zajištění individuálnější léčby rakoviny;  

3) rozšířit Evropský systém informací o rakovině (ECIS),  

4) zahájit partnerství v rámci Horizontu Evropa: Iniciativu pro 

inovativní zdravotnictví a Partnerství pro transformaci 

zdravotnických a pečovatelských systémů. 

2021–2025 

ZACHRAŇOVÁNÍ ŽIVOTŮ PROSTŘEDNICTVÍM UDRŽITELNÉ PREVENCE 

RAKOVINY (3) 

4 Stěžejní iniciativa: Naočkovat v EU alespoň 90 % cílové populace 

dívek a výrazně zvýšit očkování chlapců a investovat do souvisejících 

infrastruktur s cílem eliminovat rakoviny způsobené lidským 

papilomavirem. 

2021–2030 

Zlepšení zdravotní gramotnosti o rizicích a determinantách rakoviny (3.1)  

5 Aktualizace a posílení provádění Evropského kodexu proti rakovině: 

1) vývoj a spuštění „mobilní aplikace EU pro prevenci rakoviny“;  

2) podpora projektu „Zdravotní gramotnost pro onkologickou prevenci 

a péči “ 

2021–2025 

Dosažení Evropy bez tabáku (3.2) 

6 Vytvořit „beztabákovou generaci“: revizí  

1) směrnice o tabákových výrobcích;  

2) směrnice o zdanění tabáku a  

3) právního rámce pro přeshraniční nákupy tabáku soukromými osobami 

s ohledem na legislativní návrhy a 

4) aktualizace doporučení Rady o nekuřáckém prostředí;  

5) podpory členských států při plném provádění Rámcové úmluvy o 

kontrole tabáku. 

2021–2025 

 

                                                           
1
 Všechna opatření uvedená v tomto akčním plánu bude nutné přijmout v souladu se zásadami zlepšování 

právní úpravy, včetně případných hodnocení a posouzení dopadů. 
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Snižování škodlivé konzumace alkoholu (3.3) 

7 Intenzivnější podpora EU poskytovaná členským státům a zúčastněným 

stranám při zavádění osvědčených postupů a budování kapacit ke 

snížení škod souvisejících s alkoholem: 

1) přezkum legislativy EU týkající se zdanění alkoholu a přeshraničních 

nákupů alkoholických výrobků;  

2) návrh povinného označování seznamu složek a výživových údajů na 

etiketách alkoholických nápojů, jakož i zdravotních varování;  

3) podpora členských států při realizaci krátkých intervencí založených 

na důkazech; 

4) snížení vystavení mladých lidí online reklamě na alkoholické nápoje 

prostřednictvím sledování provádění směrnice o audiovizuálních 

mediálních službách. 

2021–2025 

 

 

Zlepšení podpory zdraví prostřednictvím přístupu ke zdravému stravování a fyzické aktivitě 

(3.4) 

8 1) přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve 

školách;  

2) návrh povinného harmonizovaného výživového označování na přední 

straně obalu; 

3) zpráva Komise o provádění ustanovení směrnice o audiovizuálních 

mediálních službách, včetně ustanovení o obchodních sděleních 

týkajících se nezdravých potravin a nápojů;  

4) vypracování a provádění pokynů ke kodexům správné praxe týkajícím 

se omezení marketingu nezdravých potravinářských výrobků 

zaměřeného na děti, včetně online marketingu, a to prostřednictvím 

ustanovení směrnice o audiovizuálních mediálních službách a společné 

akce pro provádění osvědčených postupů v oblasti výživy (“Best 

ReMap”); 

5) zveřejnění studie mapující fiskální opatření a cenovou politiku v 

oblasti cukrů a nealkoholických a alkoholických nápojů.  

2021–2025 

9 Další snížení přítomnosti karcinogenních kontaminujících látek v 

potravinách stanovením maximálních limitů pro více těchto 

kontaminujících látek. 

2021–2025 

10 1) podpora kampaně „Zdravý životní styl pro všechny“  propagující 

zdravý životní styl pro všechny generace;  

2) iniciativy v rámci příručky pro plánování udržitelné městské 

mobility o propojení dopravy a zdraví;  

3) revize balíčku městské mobility s cílem prosazovat a podporovat 

udržitelnou a zdravou dopravu a mobilitu. 

2021–2023 

Snižování znečištění životního prostředí (3.5)  

11 Větší sladění norem EU v oblasti kvality ovzduší s pokyny WHO. 2021–2023 

12 Opatření zaměřená na mobilitu s nulovými emisemi a snížení znečištění 

životního prostředí z dopravy v rámci Strategie udržitelné a inteligentní 

mobility. 

2021–2025 

Snížení expozice nebezpečným látkám a záření (3.6) 

13 Přijetí nového Strategického rámce bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 2021–2027. 
2021–2027 

14 Snížení expozice pracovníků karcinogenním látkám prostřednictvím 

změny směrnice o karcinogenech a mutagenech. 
2021–2025 
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15 Revize limitů EU týkajících se azbestu s cílem dále snížit expozici 

pracovníků. 
2022–2024 

16 Průzkum expozice pracovníků rizikovým faktorům rakoviny. 2021–2024 

17 Podpora členských států při provádění požadavků směrnice Rady na 

ochranu před ionizujícím zářením, zejména radonem. 2021–2025 

18 Průzkum opatření proti expozici ultrafialovému záření, a to i ze solárií.  2023 

19 Zahájení Partnerství v rámci programu Horizont Evropa pro posuzování 

rizik chemických látek za účelem posílení kapacit EU v oblasti 

posuzování chemických rizik.  

2021–2025 

Prevence rakoviny způsobené infekcemi (3.7) 

20 1) snížení rizika vzniku rakoviny jater způsobené virem hepatitidy B 

(očkováním a investicemi do souvisejících infrastruktur) a prevence 

rakoviny jater způsobené virem hepatitidy C a rakoviny žaludku 

způsobené Helicobacter pylori (léčbou antivirotiky, resp. 

antimikrobiálními látkami);  

2) návrh doporučení Rady o typech karcinomů, jimž lze předcházet 

očkováním. 

2021–2030 

ZLEPŠENÍ V OBLASTI VČASNÉHO ODHALENÍ RAKOVINY (4) 

21 Stěžejní iniciativa: Nový „program EU pro screening rakoviny“:  

1) přezkum doporučení Rady o screeningu rakoviny, včetně jeho 

aktualizace a návrhu na možné rozšíření na další druhy rakoviny;  

2) „Iniciativa pro zobrazování rakoviny“ na podporu vývoje nových 

počítačově podporovaných nástrojů pro zlepšení personalizované 

medicíny a inovativních řešení;  

3) vypracování pokynů a systémů zajišťování kvality pro screening, 

diagnostiku, léčbu, rehabilitaci a následnou a paliativní péči u rakoviny 

tlustého střeva a konečníku a aktualizace stávajících pokynů pro 

rakovinu prsu, včetně akreditačních/certifikačních programů. 

2021–2025 

22 Aktualizace Evropského systému informací o rakovině za účelem 

sledování a posouzení programů screeningu rakoviny. 
2021–2022 

ZAJIŠTĚNÍ VYSOKÝCH STANDARDŮ V ONKOLOGICKÉ PÉČI (5) 

23 Stěžejní iniciativa: 1) vytvoření „národního komplexního 

onkologického centra (center)“ ve všech členských státech a sítě EU 

do roku 2025;  

2) nové onkologické referenční sítě pro boj proti rakovině a 

onkologickým onemocněním, které doplní již čtyři existující evropské 

referenční sítě;  

3) projekt „Digitální mapování kapacity a schopností EU v oblasti 

onkologické léčby“.  

2021–2025 

24 Stěžejní iniciativa: Iniciativa „Onkologická diagnostika a léčba pro 

všechny“ s cílem zlepšit přístup k inovativní onkologické diagnostice a 

léčbě. 

2021–2025 

25 Stěžejní iniciativa: Zahájení Evropské iniciativy pro pochopení 

rakoviny (UNCAN.eu). 

2021–2025 

26 Podpora „pracovní síly v onkologii“ prostřednictvím „mezioborového 

vzdělávacího programu“.   
2021–2025 
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27 Vytvoření „platformy EU pro lepší přístup k lékům proti rakovině“, 

jejímž cílem bude podpora využití stávajících molekul v nové indikaci 

s harmonizovaným a udržitelným rozměrem EU. 

2021–2025 

28 Provádění právního rámce pro klinická hodnocení.  2021–2022 

29 Přijetí nařízení o „hodnocení zdravotnických technologií“.  2021 

30 Předložit akční plán SAMIRA k zajištění kvality a bezpečnosti 

radiační technologie a dodávek radioizotopů lékařského významu 

pro diagnostiku a léčbu. 
2021–2025 

31 1) zřídit Partnerství v oblasti personalizované medicíny s cílem určit 

priority pro výzkum a vzdělávání v personalizované medicíně, 

podporovat výzkumné projekty onkologické prevence, diagnostiky a 

léčby;  

2) vypracování plánu personalizované prevence. 

2023–2025 

32 Zahájit projekt „Genomika pro veřejné zdraví“ spolu s iniciativou „1 

+ milion genomů“ s cílem zajistit přístup k velkému množství 

genomických údajů pro účely výzkumu, prevence a personalizované 

medicíny. 

2021–2025 

33 1) zahájit nový projekt využívající vysoce výkonnou výpočetní 

techniku k rychlému testování stávajících molekul a nových 

kombinací léků; 
2) podporovat projekty spolupráce v oblasti onkologické diagnostiky 

a léčby s využitím vysoce účinné výpočetní techniky a umělé 

inteligence; 

3) napomáhat výzkumným pracovníkům zabývajícím se 

personalizovanou onkologickou léčbou prostřednictvím přizpůsobené 

podpory a nových digitálních platforem.  

2021–2027 

ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA STÁVAJÍCÍCH A BÝVALÝCH ONKOLOGICKÝCH 

PACIENTŮ A JEJICH PEČOVATELŮ (6) 

34 Stěžejní iniciativa: Iniciativa „Lepší život pro onkologické pacienty“:  

1) vytvořit „chytrou kartu bývalého onkologického pacienta“ šitou 

na míru;  

2) vytvořit „Evropské digitální centrum pro onkologické pacienty“ 

podporující výměnu údajů o pacientech a sledování zdravotního stavu 

bývalých onkologických pacientů. 

2021–2023 

35 Řešit spravedlivý přístup bývalých onkologických pacientů k finančním 

službám vypracováním kodexu chování a procesu reflexe o 

dlouhodobých řešeních. 

2021–2023 

36 1) zahájit studii otázek souvisejících s návratem bývalých 

onkologických pacientů do práce;  

2) v rámci Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 

2021–2030 se zabývat právy stávajících a bývalých onkologických 

pacientů považovaných za osoby se zdravotním postižením; 

3) zajistit úplné provedení směrnice o rovnováze mezi pracovním a 

soukromým životem rodičů a pečujících osob. 

2021–2022 

SNIŽOVÁNÍ NEROVNOSTÍ V ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ V RÁMCI EU (7) 

37 Stěžejní iniciativa: Zřídit Registr nerovností v oblasti rakoviny za 

účelem zjištění nerovností mezi členskými státy a regiony. 
2021–2022 

38 1) Posílit systémy elektronického zdravotnictví, telemedicíny a 

dálkového sledování; 2) Podporovat virtuální konzultační model 
2021–2023 
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evropských referenčních sítí. 

39 Zlepšit odolnost, dostupnost a účinnost systémů zdravotní péče EU s 

cílem zaručit poskytování onkologické péče při zdravotních krizích v 

budoucnosti. 

2021–2025 

40 Začlenit opatření v oblasti rovnosti do jiných oblastí, kterými se 

zabývá Evropský plán boje proti rakovině, jako je například screening a 

vysoce kvalitní onkologická péče. 

2021–2025 

ZAMĚŘENÍ POZORNOSTI NA DĚTSKÁ NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ (8) 

41 Stěžejní iniciativa: iniciativa „Pomoc dětským onkologickým 

pacientům“:  
vytvořit „Síť EU pro mladistvé bývalé onkologické pacienty“. 

2021–2023 

42 Zahájit iniciativu „Rakovina u dětí, dospívajících a mladých 

dospělých“: Projekt „léčit více, léčit lépe“ na podporu transformace 

pediatrické onkologické péče.  

2022–2025 

 

 


