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INFORMACE O ČINNOSTI MPS SPA ZA ROK 2019 z Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) za rok 2019 

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

zdravotnictví) 

 

Meziresortní pracovní skupina pro snížení škod působených alkoholem (MPS SPA) Jednání MPS SPA, 

která je zřízena jako poradní orgán ministra zdravotnictví a zároveň RVKPP, se v roce 2019 uskutečnilo 

dvakrát. První jednání se uskutečnilo dne 4. dubna 2019. Cílem tohoto jednání bylo především 

projednání stavu implementace (závěrečné hodnocení) Akčního plánu k omezení škod působených 

alkoholem v České republice na období 2015–2018 a příprava Akčního plánu realizace Národní 

strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021 – části týkající se 

alkoholu. Členové MPS SPA byli následně v mezičase zapojeni také do připomínkování pracovního 

návrhu tohoto akčního plánu.  

Druhé jednání MPS SPA (28.listopadu 2019) bylo koncipováno převážně jako pracovní konzultace se 

zástupci WHO a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále „OECD“) k aktuálním tématům 

v oblasti prevence škod působených alkoholem na národní i mezinárodní úrovni, které navázalo na 

národní konferenci Alkohol a tabák v České republice 2019 (27.listopadu 2019). Prezentována byla 

např. data ohledně dopadů v oblasti užívání alkoholu v ČR a na mezinárodní úrovni.  

Na jednání byl zároveň představen a diskutován materiál WHO Uplatnění iniciativy WHO SAFER pro 

snížení škod souvisejících s alkoholem v České republice: Politická doporučení. Bylo např. diskutováno 

téma regulace reklamy na alkohol, jeho cenové dostupnosti, primární prevence atd. V mezičase byly 

s některými členy MPS SPA konzultovány také některé záležitosti týkající se tématu alkoholu – např. 

v rámci dotazníkového šetření WHO ohledně pokroku v naplňování cíle udržitelného rozvoje (SDG) 

č. 3.5, který se zaměřoval primárně na oblast alkoholu a drog – oblast prevence a léčby.  
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