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Historický vývoj dokumentu 

 2011 MZ svolává resortní pracovní skupinu a je 

zahájená příprava Národní strategie k omezování 

škod působených alkoholem 

 2012 usnesením vlády č.917 ze dne 12. 12. 2012 je 

pro MZ stanovený úkol předložit do 31. 12. 2013 

vládě Národní akční plán k omezení škod 

působených alkoholem 

 červen 2013 změna politické situace 

 2014 předána vypracovaná strategie k problematice 

alkoholu Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády 

k zapracování do Národní strategie protidrogové 

politiky 2010 – 2018  

 2014 MZ vypracovalo Akční plán k omezení škod 

působených alkoholem v ČR pro období 2015 - 

2018 



Základní strategické dokumenty 

 

 Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory 

zdraví a prevence nemocí  

(Vláda podpořila již v roce 2014 v usnesení č. 23 ze dne 8. ledna a 

rovněž Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v 

usnesení č. 175 ze dne 20. března 2014) 

 Akční plán pro omezení škod  působených alkoholem – 

jeden z implementačních dokumentů strategie Zdraví 

2020 

  

 Národní strategie protidrogové politiky na období 

2010 – 2018 

(usnesení vlády č. 1060 ze dne 15.prosince 2014 - přijatá     

revidovaná NSPP (včetně problematiky patologického hráčství)   

   

 

 

 



Akční plán k omezení škod působených alkoholem 

pro období 2015 – 2018  

 Akční plán k omezení škod působených alkoholem 

je prvním strategickým dokumentem, který 

obsahuje komplexní návrh aktivit za účelem snížení 

vysoce alarmující spotřeby alkoholu v obecné 

populaci České republiky. 

 

 Akční plán byl dne 20. srpna 2015 předložen vládě, 

která jej vzala na vědomí usnesením č. 671. 

Podporu akčnímu plánu vyslovil i Výbor pro 

zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

na svém 23. jednání dne 2. září 2015 a v 

souvisejícím unesení č. 99. 

 

 



Akční plán k omezení škod působených alkoholem 

pro období 2015 – 2018  

      

 Akční plán zohledňuje výstupy, které jsou  

publikované na úrovni mezinárodních organizací a 

institucí a staví na prioritách Světové zdravotnické 

organizace (WHO) ve věci škodlivého užívání 

alkoholu. 

  

 Jedná se o priority a opatření představené 

především v Globální strategii pro omezování 

škodlivého užívání alkoholu a v její evropské 

komponentě Evropský akční plán pro snížení 

škodlivého užívání alkoholu 2012 – 2020. 

 

  



Akční plán k omezení škod působených alkoholem 

pro období 2015 – 2018  

  

 Akční plán reaguje také na směřování v dané 

oblasti na úrovni Evropské unie (EU), a to Strategii 

EU na podporu členských států při snižování škod 

souvisejících s alkoholem (Sdělení Evropské 

komise z roku 2006) a v následných závěrech Rady 

EU souvisejících s tématem alkoholu a zdraví. V 

tomto smyslu se zaměřuje na zneužívání alkoholu a 

jeho škodlivé následky, spíše než na užívání 

alkoholu jako takové. 

 



Základní mezinárodní dokumenty: 

 

 Strategie EU na podporu členských států při 

snižování škod souvisejících s alkoholem (2006) a 

související závěry Rady (2007, 2009), 

 Globální strategie pro snižování škodlivého užívání 

alkoholu (2010), 

 Evropský Akční plán k snižování škodlivého užívání 

alkoholu (2011), 

 WHO Global action plan (GAP/NCD) for the 

prevention and control of noncommunicable 

diseases (NCDs) 2013-2020. 



Akční plán k omezení škod působených alkoholem 

pro období 2015 – 2018  

Cíle Akčního plánu: 

 

1) Snížení spotřeby alkoholických nápojů v dospělé 

populaci o 3,5% spotřeby čistého lihu na osobu do 

roku 2018 a o 5 % spotřeby čistého lihu na osobu do 

roku 2020. 

2) Snížení prevalence užívání alkoholu u osob mladších 

18 let o 3,5% do roku 2018 a o 5 % do roku 2020 a 

posunutí věkové hranice první zkušenosti s 

alkoholem o tři roky do roku 2020. 

3) Snižování rizik vyplývajících z užívání alkoholických 

nápojů. 



Akční plán k omezení škod působených alkoholem 

pro období 2015 – 2018 – okruhy opatření k dosažení 

cílů 

1) zvýšení informovanosti veřejnosti o účincích 

alkoholu a posílení primární prevence zejména u dětí.  

Veřejnost stále vnímá alkohol jako běžnou součást života 

a je k jeho konzumaci vysoce tolerantní. 

2) snížení dostupnosti alkoholických nápojů, a to jak z 

pohledu místní, časové tak i cenové dostupnosti. 

V České republice jsou v rámci mezinárodního srovnání 

alkoholické nápoje vysoce dostupné, a to jak z pohledu 

míst prodeje, tak i z pohledu nízké ceny. Poměrně často je 

nejlevnějším nápojem pivo. 

3) zajištění dostupnosti zdravotních a sociálních 

služeb pro osoby se škodlivým užíváním alkoholu 

nebo závislostí na alkoholu. 

V České republice není v současné době zajištěna 

adekvátní síť služeb pro osoby škodlivě užívající alkoholu 

nebo osoby se závislostí na alkoholu. 

 

 



Akční plán k omezení škod působených alkoholem 

pro období 2015 – 2018  

 

Mezinárodní doporučení k právní úpravě 

(návrhy vedoucí k těmto opatřením jsou obsahem aktivit v 

Akčním plánu): 

 

1.  regulace ceny – zvýšení ceny alkoholického nápoje, 

 

2.  omezení dostupnosti (např. věkové omezení, omezení    

počtu a typů prodejen, jejich otevírací doby), 

 

3.  omezení marketingu a propagace. 



Akční plán k omezení škod působených alkoholem 

pro období 2015 – 2018  

 

 

 Meziresortní pracovní skupina pro snižování škod 

působených alkoholem - MPS SPA: 

 

 zástupci všech dotčených resortů 

 zástupci odborné veřejnosti 

 Pracovní podskupina pro problematiku reklamy na 

alkoholické nápoje 

 



Právní rámec v oblasti alkoholu 

 Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 

 škodlivými účinky návykových látek 

 vymezuje místa a podmínky prodeje alkoholických 

nápojů 

 stanovuje povinnosti prodejce alkoholických 

nápojů 

 vymezuje místa zákazu vstupu a zdržování se osob 

zjevně pod vlivem alkoholu 

 stanovuje podmínky pro orientační a odborné 

lékařské vyšetření na zjištění přítomnosti alkoholu 

v krvi osob 

 



Příprava návrhu zákona č. 65/2017 Sb.  

a legislativní proces v čase 

2011 

 Úkol 
předložit 

návrh 
novely  

z. č. 
379/2005 

Sb.  
v Plánu 

leg. 
prací 

vlády na 
rok 2011 

2.Q 
2013 

 1. 
vnější 

PŘ 

1.Q 
2015 

 2. 
vnější 

PŘ 

3. 6. 2015 
Vláda 

schválila 
vládní návrh 

zákona 

12/2015 

  1. 
čtení  

v PS P 
ČR  

/ST 508/ 

25. 5. 
2016 

zamít- 
nutí vl. 
návrhu 
ve 3. 
čtení  

v PS P 
ČR  

30. 5. 
2016 
vláda 

schválila 
NOVÝ 
vládní 
návrh 

zákona 

12/2016 

 PS P ČR 
schválen 
vl. návrh 
ve třetím 

čtení 

/ST 828/  

01/2017 
schválení 
Senátem  

P ČR   

14.2. 

2017 

Podpis 

návrhu 

prezidentem 
ČR 

3.3. 
2017 
Zákon 

ve 
Sbírce 

z. 



Dotační programy MZ  

 Ministerstvo zdravotnictví v rámci svých programů 

podporuje realizaci projektů zaměřených na 

snižování škod působených alkoholem: 

  

 1) Protidrogová politika MZ: 

 - projekty zaměřené na poskytování   zdravotních 

služeb osobám závislým na alkoholu   

 - projekty zaměřené na realizaci aktivit obsažených 

v Akčním plánu pro omezení škod působených 

alkoholem 

 

 2) Národní programy podpory zdraví – projekty 

podpory zdraví: 

 - projekty zaměřené na primární prevenci v oblasti 

užívání alkoholu  

 



 

 

 

Děkuji za pozornost! 

 

kontakt:  

jarmila.vedralova@mzcr.cz 

+420 224 972 583  
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