
Mezirezortní pracovní skupina pro snížení škod působených alkoholem (MPS SPA) 

 

INFORMACE O ČINNOSTI MPS SPA ZA ROK 2017 z Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) za rok 2017 

(Výtah pro potřeby Portálu poradních orgánů, pracovních skupin a odborných komisí Ministerstva 

zdravotnictví) 

 

Meziresortní pracovní skupina pro snížení škod působených alkoholem (MSP SPA) MPS SPA je poradní 

orgán ministra zdravotnictví a Rady, které je ministr zdravotnictví členem, zřízený při MZ za účelem 

koordinace spolupráce státních orgánů a dalších organizací při realizaci opatření zaměřených na 

snižování škod působených alkoholem, vyplývajících z národních dokumentů a mezinárodních aktivit 

v této oblasti. Statut a jednací řád MPS SPA byl v listopadu 2015 schválen Radou. Rada zároveň 

doporučila ministrovi zdravotnictví vydat statut a jednací řád MPS SPA svým příkazem. Tento příkaz 

č. 4/2016 byl vydán dne 25. února 2016, a to na základě schválení poradou vedení MZ.  

MPS SPA se sešla dne 19. dubna 2017. Na jednání byl pozván zástupce WHO/EURO, který informoval 

o problematice vysoké spotřeby alkoholu v Evropském regionu WHO a ČR a předseda České lékařské 

společnosti J.E. Purkyně, který informoval o zdravotních důsledcích užívání alkoholu (závislost, obezita, 

rakovina, apod.). Dále pak vystoupili někteří členové MPS SPA s informacemi k plnění aktivit Akčního 

plánu k omezení škod působených alkoholem v České republice pro období 2015 – 2018. Cílem jednání 

bylo projednání aktuálního stavu plnění aktivit AP k alkoholu a nastartování aktivit za účelem zvýšení 

informovanosti veřejnosti o negativních důsledcích užívání alkoholu – po jednání proběhla tisková 

konference za účasti zástupců odborné veřejnosti a zástupce WHO/EURO.  

Členové MPS SPA byli také v roce 2017 vyzváni k účasti na činnosti pracovní podskupiny MPS SPA 

k regulaci reklamy na alkoholické nápoje. Pracovní podskupina se detailněji zaměřuje na téma reklamy 

a propagace alkoholických nápojů. První setkání této pracovní podskupiny se uskutečnilo dne 22. září 

2017.  
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