Příloha č. 3 - logický rámec - Akční plán č. 4c) k omezení škod působených alkoholem v České republice pro období 2015 - 2018

Návaznost na strategické cíle a oblasti Z 2020

děti a mládež (HBSC 2011) pravidelné pití piva 38%
patnáctiletých chlapců a
20% děvčat, opilost 46%
patnáctiletých chlapců a
40% patnáctiletých děvčat

2. zvýšení dostupnosti
efektivních léčebných intervencí
k omezení a předcházení škod
způsobených užívání alkoholu

3. snížení škod z užívání
alkoholu s negativním dopadem
na fyzické a duševní zdraví
populace, s dopadem na
ohrožení veřejného pořádku a
bezpečnosti, včetně dopravních
nehod, s negativními dopady na
pracovní výkon a také snížení a
předcházení skodlivému užívání
alkoholu v riikových skupinách

informovanost a primární prevence

komunit
žijících v
prostředí,
které je
příznivé pro
jejich zdraví

posilování primární
prevence rizikového
chování

dílčí aktivity

gestor

termín

finanční
předpoklady
v mil. Kč

možný zdroj
financování

podporovat zavádění ověřených
programů prevence rizikového
chování do praxe a zvýšit počet
škol, ve kterých jsou realizovány
programy prevence, jejichž účinnost
je vědecky ověřena (programy, jež
jsou uváděny jako příklady dobré
praxe)
MŠMT

průběžně

MŠMT,
částečně OP
2 VVV

realizaci preventivní kampaně
zaměřené na děti a mládež ze
sociálně zněvýhodněného prostředí MŠMT

r. 2018 s
přesahem do r.
2020

OP
40 zaměstnanost

osvětová kampaň zaměřená na
rodiče a děti (postoje rodičů k
alkoholu, domácí vzorce pití, právní MZ, ÚV odpovědnost)
RVKPP

r. 2018 s
přesahem do r.
2020

OP
40 zaměstnanost

výskyt opilosti u osob
mladších 18 let věku: rok
2011 - 46% patnáctiletých a
40% patnáctiletých děvčat

4. omezení dostupnosti
alkoholických nápojů, zejména
pro děti a mladistvé a příznivé
nastavení faktorů prostředí

věk první zkušenosti s
alkoholem - rok 2013: 1113 let

snížení dostupnosti alkoholických nápojů

služeb z
hlediska
příjemců,
soustředit se
na ochranu a
podporu
zdraví a
prevenci
nemocí,
rozvíjet
kapacity
veřejného
zdravotnictví,
zajistit
krizovou
připravenost,
průběžně
monitorovat
zdravotní
situaci a
zajistit
vhodnou
reakci při
mimořádných
situacích

snížení prevalence užívání
alkoholu u dětí o 3,5% do
roku 2018 a o 5% do roku
2020 a posunutí věkové
hranice první zkušenosti s
alkoholem o 3 roky do roku
2020 (snížení počtu děti a
mladistvých pravidelně
pijících alkohol)

léčba a ostatní služby pro děti rizikově
užívající alkohol

průběžně
monitorovat
zdravotní stav
obyvatel

výstupy

oblast

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

informovanost a primární prevence

občanů a
vytvářet
podmínky
pro růst a
naplnění
jejich
zdravotního
potencionálu

indikátor

Podpora projektů zaměřených na
vytvoření
(případně
rozšíření)
nabídky
vzdělávacích
kurzůproškolování
zaměstnanců/provozovatelů
provozoven, kde jsou prodávány
alkoholické
nápoje,
ohledně
dodržování
zákazu
prodeje
alkoholických
nápojů
osobám
zamezení dostupnosti
mladším 18 let a nové legislativy v
alkoholických nápojů
této
oblasti,
a
souvisejících
informačních kampaní cílených na
zaměstnance provozoven, aby se
takového proškolení zúčastnili.
ÚV - RVKPP,
MZ
zvýšení kontrolní činnosti a
vymahatelnosti týkající se zákazu
prodeje alkoholických nápojů
osobám mladším 18 let věku

MV, MPO

metodická a finanční podpora
rozvoje zařízení poskytujících
zdravotní služby dětem rizikově
užívajícím alkohol

MZ

Metodická a finanční podpora
zajištění odborné
rozvoje zařízení sociálních služeb
péče pro děti rizikově pro děti rizikově užívající alkohol
MPSV
užívající alkohol
metodická a finanční podpora
programů speciálního školství pro
děti rizikově užívající alkohol
(pedagogicko-psychologické
poradny a další zařízení speciálního
školství)
MŠMT

dlouhodobá kampaň zaměřená na
obecnou populaci, s důrazem na
rizikové skupiny (muži, těhotné
ženy, mladé ženy, senioři, řidič a
osoby bez přístřeší)
zvýšení povědomí o
rizicích spojených s
užíváním
alkoholických nápojů,
zvýšení včasného
záchytu osob s
rizikových pitím
alkoholických nápojů

MZ, ÚV RVKPP

podpora Center podpory zdraví v
oblasti primární prevence zaměřené
na
problematiku
užívání
alkoholu
MZ
screening,
včasná
diagnostika
a

dospělá populace pravidelná konzumace
alkoholu 15%

krátká intervence u osob užívajících
alkoholu rizikovým a škodlivým
způsobem (podpora vzdělávání
zdravotnických pracovníků)
definování systému péče o osoby
závislé na alkoholu, včetně všech
typů programů

spotřeba čistého alkoholu
na osobu/rok - rok 2013: 8
litrů čistého alkoholu/osobu

zvýšení dostupnosti ambulantní
péče pro osoby závislé na alkoholu finančně podporovat ambulantní
služby
MZ

snížení počtu rizikových
konzumentů alkoholu v
dospělé populaci: rok 2013:
1,5 - 1,7 mil.

léčba a sociální začleňování

hlavní cíl
Prioritní
Prioritní oblast Prioritní oblast Prioritní
Snížení
oblast 1:
2: čelit
3: posilovat
oblast 4:
spotřeby
Realizovat
závažných
zdravotnické Podílet se
alkoholu v
celoživotní
zdravotním
systémy
na vytváření 1. zvýšení povědomí o rozsahu a populaci ČR
povaze zdravotních, sociální a
investice do problémům v zaměřené na podmínek
a škod
ekonomických problémů
zdraví a
oblasti
lidi, zajistit
pro rozvoj
působených
prevence
neinfekčních i použitelnost a odolných
působených škodlivým užíváním
alkoholem.
nemocí,
infekčních
dostupnost
sociálních
alkoholu a zajištění dostupnosti
posilovat roli nemocí a
zdravotních
skupin, tedy
efektivních opatření

dílčí cíle

zvýšení dostupnosti
kvalitní léčby
závislosti na alkoholu
a podpora další péče
pro osoby rizikově
nebo škodlivě
užívající alkohol

snížení počtu dospělých
osob vykazujících škodlivé
pití alkoholu - rok 2013: 300
- 400 tis.

MZ, SZÚ,
NUDZ
MZ, MPSV,
ÚV - RVKPP

zvýšení dostupnosti sociálních
služeb pro osoby závislé na
alkoholu - vytvoření a podpora
chybějících článků sytému péče a
zajištění jejich dostupnosti (zejména
komunitní, pobytové a nízkoprahové
služby) pro osoby, které jsou
ohrožené závislostí na alkoholu
MPSV

ÚV - RVKPP,
podpora svépomocných skupin
MPSV, MZ
zvýšení dostupnosti pobytové léčby
a následné péče o osoby závislé
na alkoholu
MPSV, MZ

snížení cenové
dostupnosti
alkoholických nápojů

snížení dostupnosti alkoholických nápojů

strategické cíle NSPP

r. 2018 s
přesahem do r.
2020

průběžně

5 částečně OPZ

5 MV, MPO

průběžně

10 částečně OPZ
OP
zaměstnanost,
částečně OP
10 VVV

průběžně

10 MŠMT

od r. 2016
průběžně

r. 2018

průběžně

r. 2016

OP
100 zaměstnanost

OP
2 zaměstnanost

3 MZ

0

r. 2018 - r.2020

OP
30 zaměstnanost

r. 2018 - r.
2020

částečně OP
30 Zaměstnanost

od r. 2016
průběžně
r. 2018 - r.
2020

5 ÚV

40 částečně IROP

zhodnocení možnosti zlepšení
výběru daní a výše sazeb
spotřebních daní z lihu, piva, vína a
meziproduktů a jeho dopadů na
užívání alkoholických nápojů v
podmínkách ČR - příprava novely
zákona č. 353/2003 Sb., o
spotřebních daních
MF

r. 2016

0

analýza vlivu výrobců a prodejců
alkoholu na možná rizika
korupčního jednání v rámci státní
správy, samosprávy i politických
strukur a návrh řešení

BIS

r. 2017

0

přijetí návrhu zákona o ochraně
zdraví před návykovými látkami,
který nahradí zákon č.379/2005Sb.. MZ

r. 2016

0

r. 2018 - r.
2020

0

vyhodnocení účinnosti přijatých
legislativních opatření v praxi a
návrh příadných dalších opatření

omezení fyzické
dostupnosti
alkoholických nápojů

r .2018

MZ, ÚV sRVKPP

snížení dostupnosti alkoholických nápoj
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Návaznost na strategické cíle a oblasti Z 2020
snížení prevalence užívání
alkoholu u dětí o 3,5% do
roku 2018 a o 5% do roku
2020 a posunutí věkové
hranice první zkušenosti s
alkoholem o 3 roky do roku
2020 (snížení počtu děti a
mladistvých pravidelně
pijících alkohol)

snižování rizik vyplývajících
z užívání alkoholu

počet nehod zaviněných
pod vlivem alkoholu (r. 2013
- 4 686)
počet trestných činů pod
vlivem alkoholu ( rok 2013 16% z celkového počtu
trestných činů)

informovanost a primární prevence
snižování rizik - řízení motorových
vozidel

Prioritní
oblast 4:
Podílet se
na vytváření
podmínek
pro rozvoj
odolných
sociálních
skupin, tedy
komunit
žijících v
prostředí,
které je
příznivé pro
jejich zdraví

snižování rizik -prevence kriminality spojené s
alkoholem

Prioritní oblast
3: posilovat
zdravotnické
systémy
zaměřené na
lidi, zajistit
použitelnost a
dostupnost
zdravotních
služeb z
hlediska
příjemců,
soustředit se
na ochranu a
podporu
zdraví a
prevenci
nemocí,
rozvíjet
kapacity
veřejného
zdravotnictví,
zajistit
krizovou
připravenost,
průběžně
monitorovat
zdravotní
situaci a
zajistit
vhodnou
reakci při
mimořádných
situacích

oblast

snižování rizik - nelegální trh s alkoholem

Prioritní oblast
2: čelit
závažných
zdravotním
problémům v
oblasti
neinfekčních i
infekčních
nemocí a
průběžně
monitorovat
zdravotní stav
obyvatel

indikátor

možný zdroj
financování

dílčí aktivity

omezení fyzické
dostupnosti
alkoholických nápojů

Vyhodnotit možnost zavedení (např.
formou licencí) zvláštních podmínek
a povinností, které musí splňovat
konečný prodejce alkoholických
nápojů; například přijetí minimálních
opatření jako jsou směrnice
provozovny a vzdělávání personálu
v oblasti zákazu prodeje alkoholu
MPO, MF,
mladším 18 let.
MZ

r. 2017

0

vyhodnotit zvýšenou regulaci počtu
a situování prodejních míst
alkoholických nápojů, včetně
časového omezení prodeje (návrh MZ, ÚV opatření)
RVKPP

r. 2017

0

vyhodnocení současné právní
úpravy v oblasti řízení motorových
vozidel pod vlivem alkoholu
(dopady na osobu řídí pod vlivem
alkoholu ) a návrh opatření

MD

r. 2017

0

MV

průběžně

0

MD

r. 2017

0

MS

r. 2017

0

MV, MS

r. 2016

0

MS

r. 2017

0

zavedení evidence trestné činnosti
v souvislosti s alkoholem jako
standartního ukazatele

MS

r. 2016

0

analýza a vyhodnocení účinnosti
zavedených opatření Plánu nulové
tolernace k černému trhu s
lihovinami (usnesení vlády č. 736
ze dne 3. října 2012)

ÚV - sRVKPP

r. 2016

0

průběžně

0

r. 2017

0

r. 2017

0

r. 2017

0

r. 2017

0

průběžně

0

r. 2016

0

posilování primární
prevence rizikového
chování

podpora nulové
tolerance při řízení
motorových vozidel

posílení kontrolní činnosti v oblasti
řízení pod vlivem alkoholu
zavedení vzdělávacího programu
pro řidiče jako jednoho z
nápravných opatření
zavedení povinného poradenství
a/nebo léčby u mladistvých
pachatelů trestné činnosti pod
vlivem alkoholu

analýza vlivu alkoholu na celkový
objem trestné činnost v ČR v
kontextu ostatních kriminogenních
snížení trestných činů faktorů a návrh opatření
spáchaných pod
vlivem alkoholu
zavedení povinného poradenství
a/nebo léčby u pachatelů násilné
trestné činnosti, domácího násilí
pod vlivem alkoholu, atd

gestor

zvýšení počtu kontrol alkoholických
nápojů v provozovnách
stravovacího zařízení, stejně jako
ve všech zařízeních prodávajících
vysokoprocentní alkohol
MZ, MZe
posílení a zvýšení propojenosti
mechanismů systému časného
varování v oblasti alkoholu
MZ, MZe
snižování nelegálního
zmapování současného stavu
trhu s alkoholem
domácí výroby alkoholu a návrh
opatření
MF
analýza situace v oblasti
nedovolené výroby, distribuce a
dovozu alkoholu a návrh opatření

MF, MV

analýza situace v oblasti daňového
zatížení alkoholových produktů a
daňových úniků a návrh opatření
MF
koordinace aktivit státu vůči
černému trhu s alkoholem –
spolupráce dotčených resortů na
vysoké úrovni
zajištění dalších opatření
nezbytných pro realizaci
protidrogové politiky v
oblasti alkoholu

zlepšení a zajištění
monitoringu

ÚV - RVKPP

definice monitorovacího systému v
oblasti užívání alkoholu a jeho
dopadů v ČR, identifikace zdrojů
dat, stanovení priorit, stanovení
monitorovaných oblastí, včetně
rozsahu sledování a ukazatelů a
zaměření monitoringu - sledované
populační
skupiny,
rozsah
sledovaných oblastí - nelegální
obchod, pašování apod.
ÚV - RVKPP,
MZ
podpora dlouhodobě probíhajících
studií (Evropská školní studie o
alkoholu
a
jiných
drogách,
Výzkumná studie o zdraví a
životním stylu
dětí a monitorovacího
školáků)
Koordinace
činností
MZ
systému v oblasti užívání alkoholu a
jeho dopadů, zajištění a vydání
Zprávy o stavu v oblasti alkoholu v
ČR
MZ
Koordinace aktivit v oblasti výzkumu
alkoholismu, identifikace finančních
zdrojů umožňující podporu výzkumu
v oblasti alkoholu a následná
koncepční a koordinovaná podpora
projektů
v
oblasti
výzkumu
MZ, ÚV alkoholismu
RVKPP

podpora výzkumu v
oblasti užívání
alkoholu

podpora vzdělávání
zdravotnických
pracovníků a dalších
profesí

podpora meziresortní
a mezioborové
koordinace

termín

finanční
předpoklady
v mil. Kč

výstupy

monitoring, výzkum, vzdělávání

Prioritní
oblast 1:
Realizovat
celoživotní
investice do
zdraví a
prevence
nemocí,
posilovat roli
občanů a
vytvářet
podmínky
pro růst a
naplnění
jejich
zdravotního
potencionálu

hlavní cíl
Snížení
spotřeby
alkoholu v
populaci ČR
a škod
působených
alkoholem.

dílčí cíle

koordinace

strategické cíle NSPP

průběžně

částečně
komunitární
programy
(např. 3. Akční
plán pro
2 zdraví)

od r. 2016
průběžně

6 MZ, BCA/WHO

Adaptace léčebného modelu pro
nedobrovolné léčby, včetně jeho MZ, ÚV RVKPP
evaluace a implementace

od r. 2018 s
přesahem do r.
2020
od r. 2018 s
přesahem do r.
2021
od r. 2018 s
přesahem do r.
2022

20

Výzkum efektivity a nákladové
efektivity léčebných postupů u
škodlivého pití a závislosti na MZ, ÚV alkoholu a spojitost s komorbiditami RVKPP

od r. 2018 s
přesahem do r.
2023

15

Podpora programu pro zdravotnické
pracovníky a vzdělávání sociálních
pracovníků a pracovníků v
sociálních službách pracujících s
danou cílovou skupinou
zaměřeného na včasnou intervenci. MZ,MPSV

průběžně

Výzkum modelů léčby v ČR u MZ, ÚV alkoholismu
RVKPP

vytvoření stálé pracovní skupiny
Rady vlády pro koordianci
protidrogové politiky pro
problematiku alkoholu

MZ

zajištění průběžného hodnocení
plnění Akčního plánu

MZ, ÚV RVKPP

0

6

MZ, OP
1 zaměstnanost

r. 2015

0

průběžně

0
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Návaznost na strategické cíle a oblasti Z 2020
Prioritní
oblast 4:
Podílet se
na vytváření
podmínek
pro rozvoj
odolných
sociálních
skupin, tedy
komunit
žijících v
prostředí,
které je
příznivé pro
jejich zdraví

snížení prevalence užívání
alkoholu u dětí o 3,5% do
roku 2018 a o 5% do roku
2020 a posunutí věkové
hranice první zkušenosti s
alkoholem o 3 roky do roku
2020 (snížení počtu děti a
mladistvých pravidelně
pijících alkohol)

koordinace

Prioritní oblast
3: posilovat
zdravotnické
systémy
zaměřené na
lidi, zajistit
použitelnost a
dostupnost
zdravotních
služeb z
hlediska
příjemců,
soustředit se
na ochranu a
podporu
zdraví a
prevenci
nemocí,
rozvíjet
kapacity
veřejného
zdravotnictví,
zajistit
krizovou
připravenost,
průběžně
monitorovat
zdravotní
situaci a
zajistit
vhodnou
reakci při
mimořádných
situacích

výstupy

oblast

informovanost a primární prevence
mezinárodní
spolupráce

Prioritní oblast
2: čelit
závažných
zdravotním
problémům v
oblasti
neinfekčních i
infekčních
nemocí a
průběžně
monitorovat
zdravotní stav
obyvatel

indikátor

financování

Prioritní
oblast 1:
Realizovat
celoživotní
investice do
zdraví a
prevence
nemocí,
posilovat roli
občanů a
vytvářet
podmínky
pro růst a
naplnění
jejich
zdravotního
potencionálu

hlavní cíl
Snížení
spotřeby
alkoholu v
populaci ČR
a škod
působených
alkoholem.

dílčí cíle

reklama a marketing

strategické cíle NSPP

možný zdroj
financování

gestor

zlepšení koordinace kontrolních
orgánů v oblasti alkoholu (Policie
ČR, Celní správa apod.)

odpovědné
resorty

průběžně

MZ, ÚV RVKPP,věcn
ě dotčené
rezorty

prosinec
2016

posilování primární
prevence rizikového
podpora
chování vertikální
koordinace

integrace problematiky alkoholu do
strategických materiálů krajů,
podpora služeb poskytovaných
osobám s adiktologickou poruchou
způsobenou užíváním alkoholu ve
střednědobých, akčních plánech a
komunitních plánech měst a obcí.

doporučení
krajům
metodická
podpora a
koordinace:
MZ, ÚV –
RVKPP

od r. 2016
průběžně

0

podpora a zajištění
mezinárodní
spolupráce

sledování vývoje trendů v oblasti
konzumace alkoholu v EU a
zajištění účasti zástupce ČR na
jednání CNAPA

MZ

Zmapování a prodiskutování
podpora meziresortní možností posílení transparentnosti
komunikace veřejné správy
a mezioborové
s výrobci a dovozci alkoholu
koordinace

zajištění financování
opatření vedoucích
ke snížení škod
působených
alkoholem

omezení reklamy na
alkoholické nápoje

0

průběžně

0

Realizace aktivit vedoucích k
financování zdravotních služeb
poskytovaných
osobám
s
adiktologickou
poruchou
ze
systému veřejného zdravotního
MZ
pojištění

r. 2015

0

identifikace a podpora vyčlenění
finančních prostředků pro zajištění
aktivit akčního plánu

MF, ÚV RVKPP

r. 2015

0

MPO

r. 2017

0

r. 2016

0

r. 2016

0

vyhodnocení dodržování a kontroly
platné právní úpravy v oblasti
reklamy zákona č. 40/1995 Sb. o
regulaci
reklamy
ve
znění
pozdějších
předpisů
návrh
novelizace

vyhodnocení dodržování a kontroly
platné právní úpravy v oblasti
reklamy zákona č. 231/2001 Sb. o
provozování
rozhlasového
a
televizního vysílání a o změně
souvisejících zákonů - návrh
MK
novelizace

odpovídající
marketing
alkoholických nápojů

termín

finanční
předpoklady
v mil. Kč

dílčí aktivity

Vyhodnocení současného stavu ve
značení,
balení
a
složení
alkoholických nápojů (např. snížení
atraktivity) a návrh opatření.
Mze, MZ

