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AGENDA

• EUROCARE

• Klíčová témata a strategie v oblasti alkoholu v EU

• Aktivity a funkční řešení evropské alkoholové otázky

• Zdroje a odkazy

• Diskuze



EUROCARE

• Rozvojový projekt Centra ALMA financovaný z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR „Rozvoj organizací 
poskytující sociální služby“

• Jednání v EUROCARE

• Členství, komunikace

• Možnosti spolupráce



6. European Alcohol Policy
Konference

Cíl: zvýšit povědomí mezi klíčovými politiky s rozhodovací pravomocí 
o aktuálním zatížení evropské populace v důsledku alkoholu a o 
mnoha zdravotních a sociálních problémech, které v Evropě 
vytváří a tím

Vnést akceschopnost do politik týkajících se alkoholu na všech úrovních 

Hlavní témata: Aktuální evropská Strategie v oblasti alkoholu
Marketingové strategie a jejich hranice – regulace v propagaci alkoholu
Informovaný spotřebitel 
Cenová a daňová politika 
Silniční bezpečnost
Zaměstnanost
Přeshraniční přenos zkušeností

Dokumenty konference

http://eurocare.org/media_centre/previous_eurocare_events/6th_european_alcohol_policy_conference_27_28_11_2014_brussels


Klíčové téma č. 1
Rozsáhlá aktualizace Evropské 

strategie v oblasti alkoholu
• Pití mladistvých
• Škodlivé dopady na děti žijící v rodinách s problematickým pitím alkoholu
• Snížení spotřeby alkoholu u těhotných žen
• Smrtelná nebo vážná zranění při dopravních nehodách s požitím alkoholu
• Psychické a fyzické choroby
• Úmrtí v důsledku alkoholu
• Informace o alkoholu spotřebitelům → odpovědná volba 

• Alkohol na pracovištích, informovaní zaměstnavatelé
• Zvýšení povědomí občanů EU o negativních dopadech zneužívání 

alkoholu
• Sjednocení evidence a metodologie sběru dat
• Evaluace dopadu opatření a aktivit v rámci snižování negativních 

dopadů alkoholu
• Posílení odpovědnosti jednotlivých členských států



Klíčové téma č. 2 
Marketingové strategie a hranice 

regulace v propagaci alkoholu
• Na evropském kontinentu se konzumuje 2x více než je celosvětový průměr a tato 

nadspotřeba nás stojí 186 miliard EUR ročně v onemocnění and snížené aktivitě občanů

• Reklama a propagace ve sportu, zábavě, médiích,… má jednoznačný vliv na míru a vzorce 
užívání

• Estonská první dáma, Evelin Ilves:

„ Spotřeba alkoholu je často řízena nabídkou a dostupností alkoholu. Často se domníváme, že 
změna přístupu ke spotřebě alkoholu je v naší společnosti 
nemožná. Ale podívejme se na to skrz marketing, 
propagaci a podívejme se na to, jak můžeme roli alkoholu 
ve společnosti změnit. 
Vlády a EC jsou ti,  kteří mohou kontrolovat dostupnost a 
propagaci“.



Klíčové téma č. 2 
Marketingové strategie a hranice 
– regulace v propagaci alkoholu

• Přenositelnost tabákové legislativy a regulace marketingu na 
oblast alkoholu…



Aktivity a projekty v oblasti 
snížení dopadu marketingu na 
množství a vzorce konzumace 

alkoholu

Informační a mediální kampaně

• OECD Zpráva „Tackling harmful alcohol use“

• F1

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/tackling-harmful-alcohol-use_9789264181069-en


Kauza F1



Kauza F1



Kauza F1



Klíčové téma č. 3
Informovaný spotřebitel

• Informace a fakta o alkoholu běžného spotřebitele

• Na všech potravinářských komoditách je uvedeno složení, případně varování pro alergiky

• Na alkoholických nápojích není uvedena žádná informace informující o škodlivosti a zdraví 
ohrožujících složkách prodávaného produktu



Množství  alkoholu s 
„akceptovatelnou mírou rizika" 

Čistý alkohol na jednu událost:

• Ženy 10g = cca 0,33l piva, 1 dcl vína 

• Muži 20g = 0,5l piva nebo 0,05l 40% „velký panák“ destilátu



Projekty
v oblasti informování spotřebitele

Mezinárodní projekty

• RARHA - všechny alkoholické nápoje by měly uvádět informace:  

• složení 
• látky způsobující alergie 
• relevantní nutriční informace jako je energetická hodnota (kcal)
• obsah alkoholu (celkem v gramech)
• informace týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti

• Let it hAPYN – iniciativa mladých a jejich zapojení do programů



Klíčové téma č. 4
Cenová a daňová politika

• Stanovení MUP (Minimum Price Unit)- minimální ceny ve vztahu k obsahu čistého 
alkoholu v nápoji

• Na základě řady zkušeností a výzkumů dopadu zavedení minimální ceny na jednotku 
alkoholu se ukazuje minimální cena jako účinnější nástroj snížení spotřeby alkoholu než 
zvýšení spotřební daně 

• Centrum adiktologického výzkumu v Britské Kolumbii zkoumalo implementaci minimální 
ceny alkoholu a její vliv na snížení spotřeby u jednotlivých druhů alkoholu 10.

tvrdý alkohol 6,8%

víno 8,9%

alkoholické osvěžující nápoje 13,9%

pivo 1,5%

alkoholické nápoje obecně 3,4%



Aktivita v oblasti cenové a daňové 
politiky

• MUP – „minimum unit price“

• Lobbing v Evropském parlamentu

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o alkoholové strategii 
(2015/2543 (RSP) 



Klíčové téma č. 5
Silniční bezpečnost

• Dopravní nehody mají smutný světový titul „ Zabiják č.1“  mladých lidí ve věku 10 až 25 let

• Dopravní nehody mají srovnatelný podíl na úmrtí osob jako tuberkulóza nebo malárie.

• Desetiletí akce (2010 – 2020), UN General Assembly

• Budování kapacit (infrastruktury)

• Bezpečnější silnice 

• Bezpečnější vozidla

• Bezpečnější chování účastníků silničního provozu

• Péče po nehodách



Klíčové téma č. 6
Zaměstnanost

• Alkoholová kultura na pracovištích  

• Nezaměstnanost v důsledku zdravotních komplikací nebo závislosti na alkoholu

• Programy na pracovištích

• Podpora a vzdělávání zaměstnavatelů



Projekt  k oblasti Zaměstnanost

Projekt EWA
• Účinné metody v oblasti řízení lidských zdrojů, které povedou ke zvýšení povědomí o 

negativních dopadech alkoholu. 

• Výstupy projektu spočívají v implementaci těchto metod ŘLZ ve 12 evropských 
zemích: Belgie, Španělsko, Chorvatsko, Anglie, Finsko, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, 
Polsko, Rumunsko a Skotsko

Podrobné výstupy projektu je možné získat prostřednictvím webových stránek Eurocare 
http://eurocare.org/eu_projects/ewa

http://eurocare.org/eu_projects/ewa


Klíčové téma č. 7
Přeshraniční přenos zkušeností

Příklady

• Skotsko, Kanada – zavedení minimální ceny

• Švédsko – prostupnost zakázané propagace přes satelitní přenos

• Austrálie – 12 významných sportovních organizací se dohodlo na ukončení současných a 
budoucích sponzorských smluv se producenty alkoholu 

• Irsko – platnost zákazu alkoholu ve sponzorování velkých sportovních 
událostí do roku 2020 

• Klíčová zjištění zprávy OECD



Klíčové téma č. 7
Přeshraniční přenos zkušeností

Austrálie 



Klíčové téma č. 7
Přeshraniční přenos zkušeností

Česká republika 



Aktivity a Projekty

• APN www.alcoholpolicynetwork.eu

Evropská platforma pro sdílení znalostí, zkušeností a 
názorů v otázkách politiky veřejného zdraví zaměřené na 
alkohol

Politika           Výzkum           Mládež           NNO

• VLÁDY ČLENSKÝCH ZEMÍ – Vlastní strategie v oblasti alkoholu

• Projekt ALICERAP (www.alicerap.eu)

• APYN – Alcohol policy Youth Network (http://eurocare.org/eu_projects/let_it_hapyn)

• EUROCARE

http://alcoholpolicynetwork.eu/
http://www.alicerap.eu/
http://eurocare.org/eu_projects/let_it_hapyn


Závěrem – Fakta a čísla o alkoholu

 Alkohol je třetím nejvyšší rizikovým faktorem špatného zdravotního stavu obyvatel v Evropě a 
vzniku onemocnění rakoviny a kardiovaskulárních chorob 2

 Alkohol je toxická látka z hlediska jeho přímých a nepřímých účinků na celou řadu tělesných orgánů 
a je příčinou přibližně 60 různých chorob. S přihlédnutím na všechny nemoci a zranění z globálního 
hlediska, jsou negativní dopady konzumace alkoholu na zdraví občanů e 31,6 x vyšší než prospěch

 12 milionů lidí v EU je závislých na alkoholu 3

 Kolem 9 milionů dětí v EU žijí s jedním rodičem, který je závislý na alkoholu 4

 1 ze 4 silničních nehod v EU jsou kvůli alkoholu;  v roce 2010 téměř 31 000 evropských občanů 
zahynulo na silnicích, přičemž 25% nehod bylo v důsledku požití alkoholu 5

 Pití alkoholu během těhotenství může vést k poškození plodu a vývojovým poruchám
 Alkohol je zodpovědný 1 ze 7 zesnulých mužů a 1 ze 13 zesnulých žen ve věku 15 – 64 let. 

Výsledkem je přibližně 120 000 předčasných úmrtí. 6

?? „… Becherovka obsahuje cukr, takže není zdravá, kdežto slivovice cukr neobsahuje …“ ??
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Odkazy na zdroje

1. EU ALKOHOL STRATEGY
2. World Health Organisation (2014) Global status report on alcohol and health
3. Rehm, J. et al (2012) Interventions for alcohol dependence in Europe: A missed opportunity to improve public 
health
4. Anderson P, Baumberg (2006) Alcohol in Europe: a public health perspective
5. European Transport Safety Council (2011) 5th Road Safety PIN Report
6. WHO (2013) Status report on alcohol and health in 35 European countries 
7. http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/tackling-harmful-alcohol-use_9789264181069-en
8. RARHA - dotazníkové šetření v oblasti komunikace na téma alkohol zaměřené na běžné spotřebitele

Následujte prosím odkaz níže na této stránce průzkumu a klikněte na vlajku své země.
http://www.eurocare.org/eu_projects/rarha_joint_action_on_reducing_alcohol_related_harm/consumer_survey

_rarha
Pokud vlajka Vaší země není uvedena, prosím klikněte na vlajku EU (dotazník v anglickém jazyce).

9. http://eurocare.org/library/we_care_about/alcohol_and_cancer

10. The efficacy of minimum unit pricing, fiscal and other pricing public policies for alcohol, Jim Power and Chris
Johns CJP Consulting, September 2013

http://eurocare.org/resources/policy_issues/eu_alcohol_strategy
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/tackling-harmful-alcohol-use_9789264181069-en
http://www.eurocare.org/eu_projects/rarha_joint_action_on_reducing_alcohol_related_harm/consumer_survey_rarha
http://eurocare.org/library/we_care_about/alcohol_and_cancer

