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  PROGRAM 

jednání 

  

 Mezirezortní pracovní skupiny pro snížení škod působených alkoholem 

(MPS SPA)  

 

28. listopadu 2019, od 8:30 – 10:30 hod.  

v budově Lichtenštejnského paláce v Praze 
 

 

1. Úvod   

2. Informace k Akčnímu plánu realizace Národní strategie prevence  

a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021  

se zaměřením na alkohol  

Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku, ÚV ČR 

 

3. Politika WHO v oblasti kontroly alkoholu pro Evropský region WHO s reflexí pro 

Českou republiku a informace ohledně přípravy zprávy ke Globální strategii 

WHO k snížení škod působených alkoholem  

Carina Ferreira Borges, Programová manažerka, Program alkohol a nelegální drogy, sekce 

nepřenosných nemocí a podpory zdraví WHO 

(možnost pro dotazy členů MPS SPA) 

 

4. Náklady škodlivého užívání alkoholu v ČR a evaluace zdravotních  

a ekonomických důsledků politik v oblasti alkoholu 

Marion Devaux, OECD, Ředitelství pro zaměstnanost, práci a sociální věci 

(možnost pro dotazy členů MPS SPA) 

 

5. SAFER a snižování škodlivých účinků alkoholu v České republice – představení 
podkladových dokumentů připravených v rámci BCA  
za podpory WHO  

Miroslav Barták, Klinika adiktologie 1. lékařské Fakulty Univerzity Karlovy 

(možnost pro dotazy členů MPS SPA) 
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6. Diskuse/konzultace se zástupci WHO a OECD k některým vybraným oblastem: 

• Primární prevence, dostupnost a realizace krátkých intervencí  
a léčby - doporučený postup v kontextu mezinárodního vývoje, příklady dobré 
praxe ze zahraničí, dotazy/stanoviska věcně dotčených rezortů atd. 
 

• Téma regulace reklamy na alkoholické nápoje – další doporučený postup 
v kontextu mezinárodního vývoje, příklady dobré praxe  
ze zahraničí, dotazy/stanoviska věcně dotčených rezortů atd. 
 

• Značení alkoholických nápojů (zdravotní varování, informace  

pro spotřebitele) - další doporučený postup v kontextu mezinárodního vývoje, 

příklady dobré praxe ze zahraničí, dotazy/stanoviska věcně dotčených rezortů 

atd. 

 

• Omezení časové, místní a cenové dostupnosti alkoholických nápojů - další 

doporučený postup v kontextu mezinárodního vývoje, příklady dobré praxe ze 

zahraničí, dotazy/stanoviska věcně dotčených rezortů atd. 

 

7. Různé (prostor pro členy MPS SPA podat informace o aktualitách ve své činnosti) 

           Závěr jednání 
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