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SOUHRN: Konopné drogy a pervitin jsou nejvíce užívané/zneužívané nelegální drogy v ÈR. Pøi
odhadu velikosti trhu s tìmito látkami se používají epidemiologické ukazatele, a to konkrétnì
ukazatele poètu uživatelù drog (z prevalenèních odhadù) a jejich uživatelské návyky, pomocí
kterých je pak následnì proveden odhad spotøeby drog ze strany poptávky. Konopné drogy se
do ÈR dovážejí, vyrábìjí a èásteènì též vyvážejí. Pervitin se vyrábí výhradnì v tuzemsku a èást
výroby se vyváží. Tyto ukazatele o drogovém trhu ve fyzických jednotkách jsou pøevedeny na finanèní ukazatele pomocí velkoobchodních a kupních cen. Zahrnutím finanèních ukazatelù do
systému národních úètù je možné odhadnout pøidanou hodnotu z drogového trhu a porovnat ji
s hrubým domácím produktem. Výsledkem je pak podíl trhu s konopnými drogami a pervitinem
ve výši 0,15 % na celkové výkonnosti ekonomiky ÈR.
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1 ÚVOD

Tento text využívá poznatkù zpracovaných v dizertaèní
práci (Vopravil, 2010). Pro odhad drogového trhu je potøeba
nejprve odhadnout spotøebu drog, lze tak uèinit dvìma zpùsoby, a to jak ze strany nabídky, tak i ze strany poptávky
(Mazegger, 1999). Odhad ze strany nabídky je komplikovaný, neboť využívá údaje o množství zachycených drog, které
se v jednotlivých letech liší v závislosti na úspìšnosti policie. Proto byl použit odhad spotøeby drog ze strany poptávky, který využívá prevalenèní údaje drogového užívání. Pro
odhad trhu s konopnými drogami a pervitinem v ÈR za rok
2008 byly využity výsledky celopopulaèní studie „Užívání
psychotropních látek a postoje k nìmu v Èeské republice
v roce 2008“, kterou realizovalo Národní monitorovací støedisko pro drogy a drogové závislosti pøi Úøadu vlády ÈR ve
spolupráci s Centrem adiktologie Psychiatrické kliniky
1. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Lékaøským
informaèním centrem. Vlastní sbìr dat v rámci studie provedla agentura INRES – SONES v øíjnu 2008 na výbìrovém
souboru 4500 respondentù. Výsledky studie obsahují prevalenèní odhady užití jednotlivých nelegálních drog mezi obyvatelstvem ÈR ve vìku 15–64 let. Výsledky jsou rozdìleny
podle 5letých vìkových skupin, podle pohlaví a dále podle
frekvence užití za poslední rok (jedenkrát za poslední rok,
2–11krát za poslední rok, 1–3krát za mìsíc, 1–2krát za týden, 3–4krát za týden, 5–7krát za týden). Pro další výpoèty
byly použity prùmìrné frekvence užití za rok odpovídající
odpovìdím v dotazníku šetøení (1krát, 6,5krát, 24krát,
78krát, 182krát a 312krát za rok). Poèet uživatelù drog byl
odhadnut tak, že výsledky prevalence užití konopných drog
a pervitinu z celopopulaèní studie byly aplikovány na støední stavy obyvatelstva1 v roce 2008 rozdìlené podle pìtiletých vìkových skupin dospìlé populace 15–64letých a podle
pohlaví ze Statistické roèenky Èeského statistického úøadu
(ÈSÚ, 2009).
Poté, co bylo odhadnuto spotøebované množství drog,
byl popsán pùvod tìchto drog. Kromì toho, že se konopné
drogy i pervitin v ÈR vyrábí, z databáze záchytù drog Národní protidrogové centrály (NPC) se zjistil podíl množství
drog zachycených pøi jejich dovozu a vývozu na celkovém
zachyceném množství drog.
l

2 ODHAD VELIKOSTI TRHU S KONOPNÝMI
DROGAMI
Konopné drogy jsou nejvíce užívanou nelegální drogou
v ÈR. Podle výsledkù celopopulaèní studie užilo konopné
drogy v roce 2008 celkem 15,3 % Èechù ve vìku 15–64 let
(Mravèík, 2009). Pro úèely odhadu spotøeby konopných drog
byly výsledky šetøení oèištìny o extrémní hodnoty velmi
èastého užívání konopných drog v pokroèilém vìku a výsledný prevalenèní odhad byl 14,8 % (Vopravil, 2010).
1/
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V roce 2008 pak užilo konopnou drogu více než jeden
milion Èechù. Více než tøetina uživatelù konopných drog
(témìø 364 tisíc osob) vyzkoušela její úèinky pouze jednou.
Naopak témìø dennì pak kouøí konopné drogy v ÈR více
než 50 tisíc osob. Vynásobením poètu uživatelù v jednotlivých èetnostech užití s pøíslušnou prùmìrnou frekvencí užití se pak odhadl celkový poèet pøíležitostí užití konopných
drog v daném roce.
Prùmìrná marihuanová cigareta obsahuje 0,26 gramu
konopné drogy (EMCDDA, 2004). Pro témìø každodenní
uživatele konopných drog byla použita dvojnásobná hodnota (0,52 gramu), neboť více odpovídá výsledkùm longitudinální studie CANLONG (Miovský, 2008) zamìøené na dlouhodobé uživatele konopných drog.
Celkové spotøebované množství konopných drog pak
bylo odhadnuto jako poèet pøíležitostí v jednotlivých èetnostech užití vynásobený pøíslušným množstvím užité drogy/látky pøi jedné pøíležitosti. V roce 2008 se tak v ÈR spotøebovalo témìø 19 tun konopných drog.
Podle expertních údajù ve speciální kapitole Konopné
trhy a produkce konopných drog (Mravèík 2009) pochází
pøibližnì 80 % spotøeby konopných drog z tuzemské produkce. Vzhledem k celkové spotøebì se tak v ÈR v roce 2008
vypìstovalo 15 228 kg konopných drog (Vopravil, 2010). Ze
stejného zdroje byl použit arbitrární údaj, že 70 % domácí
produkce konopných drog v ÈR je urèeno pro vlastní užití
(10 554 kg), zbývajících 30 % tuzemské produkce (4 674 kg)
skonèí na trhu (Vopravil, 2010). Z údajù NPC o záchytech
konopných drog lze získat informaci, že pøibližnì 1 % všech
zabavených konopných drog smìøovalo na vývoz, což z tuzemské produkce èiní 151 kg. Konopné drogy se kromì domácí produkce také dovážejí do ÈR, a to v objemu pøibližnì
20 % spotøebovaných konopných drog, tj. 3 769 kg. Fungování trhu s konopnými drogami je znázornìno na obrázku 1.
Výše uvedené ukazatele lze oznaèit jako epidemiologické (poèet uživatelù konopných drog a jejich spotøeba) a fyzické (množství vyprodukovaných konopných drog v ÈR
a zahranièní obchod s nimi). Pro pøevod fyzických ukazatelù na finanèní ukazatele je potøeba znát ceny drog, a to ceny
velkoobchodní (pro obchodování ve velkém množství) a kupní (cena, za kterou si koneèný uživatel kupuje drogu). Údaje
o cenách drog byly obdrženy od NPC, která monitoruje každoroèní pohyb cen dotazováním policejních stanic na území
ÈR. Tyto reporty obyèejnì obsahují minimální a maximální
ceny v daném regionu. Z tìchto intervalù byl vypoèítán aritmetický prùmìr ceny drogy v jednotlivém regionu a z tìchto
hodnot byl vypoèítán medián za celou ÈR, který není ovlivnìn extrémními hodnotami. Velkoobchodní cena 1 gramu
konopné drogy èinila 120 Kè, kupní cena 185 Kè. Výsledky
se shodovaly s hodnotami publikovanými ve Výroèní zprávì
(Mravèík et al., 2009).
Konopí se pìstuje pro výrobu marihuany jednak pro
vlastní užití, tak i pro obchod. Tržní produkce urèená pro
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Dovoz:
3 769 kg

Tuzemská produkce pro trh: 4 674 kg
Tuzemská produkce pro vlastní užití: 10 554 kg
Celková tuzemská spotøeba: 18 846 kg
Vývoz:
151 kg

Obr. 1 / Fig. 1
Trh s konopnými drogami v ÈR v roce 2008
Cannabis market in the Czech Republic, 2008
Zdroj: Vopravil (2010)
Source. Vopravil (2010)

nelegální tuzemský trh a vývoz (4,7 tuny) je oceòována velkoobchodními cenami a èiní 561 mil. Kè. Produkce pro
vlastní užití (10,5 tuny) se pøeceòuje maloobchodními cenami a dosahuje 1 952 mil. Kè. Celková tuzemská produkce
marihuany (15,2 tuny) má tedy hodnotu 2 513 mil. Kè.
Produkce obchodu se mìøí pomocí obchodního rozpìtí
realizovaného u zboží, které je nakoupeno za úèelem prodeje. V pøípadì drogového trhu se tedy jedná o rozdíl mezi velkoobchodní cenou, za kterou drogoví dealeøi nakupují nelegální drogy ve vìtším množství, a cenou maloobchodní, za
kterou drogoví dealeøi prodávají nelegální drogy po menším
množství koneèným uživatelùm vèetnì množství urèeného
na vývoz. Obchodní rozpìtí se pak odhadlo tak, že množství
konopných drog, které prošlo trhem (to znamená, že za jejich nákup koneèným uživatelem bylo zaplaceno) bylo vynásobeno rozdílem mezi velkoobchodní a maloobchodní cenou
(marží). V ÈR v roce 2008 prošlo tímto èerným trhem s nelegálními drogami vèetnì vývozu 8,5 tuny konopných drog
(3,8 tuny z dovozu a 4,7 tuny domácí produkce). Obchodní
rozpìtí pak èinilo u konopných drog 549 mil. Kè. Tato èástka je vlastnì nezdanìný zisk drogových dealerù.
Dovezeny byly 3,8 tuny konopných drog, jejichž hodnota po ocenìní velkoobchodními cenami èinila 452 mil. Kè.
Vyvezeno bylo 151 kg tuzemské produkce. Vývoz se pøeceòuje kupními cenami a hodnota vývozu konopných drog tak
èinila 28 mil. Kè.
Každá výroba má nìjaké vstupní náklady. V jazyce národních úètù se hodnota výrobkù a služeb spotøebovaných
jako vstupy do výrobního procesu nazývá mezispotøeba.
V ÈR se pro výrobu marihuany pìstuje konopí tzv. „outdoor“2 zpùsobem nebo „indoor“3 technologií. Vìtšina užitých
konopných drog v ÈR v roce 2008 (pøibližnì 56 %) pocházela
2/

z tzv. „indoor“ technologie (Mravèík, 2009). Z interview provedených s pìstiteli vyplývá, že náklady na výrobu jednoho
gramu marihuany z vypìstovaného konopí tzv. „indoor“
technologií èiní kolem 60,- Kè za gram (70 % èiní náklady na
spotøebu elektrické energie, 20 % jsou výdaje za hnojiva,
substráty a vodu, 10 % jsou prvopoèáteèní investice do pìstírny: lampy, filtry apod.) (Vopravil, 2010). Pìstování konopí tzv. „outdoor“ technologií nevyžadují témìø žádné náklady. Celkové náklady na vypìstovanou marihuanu v ÈR pak
èiní 508 mil. Kè.
Koneèná spotøeba domácností se rozdìluje na výdaje
na koneènou spotøebu domácností a na tzv. „samozásobení“4. Koneèná spotøeba konopných drog se oceòuje kupními
cenami. Celkem se spotøebovaly konopné drogy za 3 487
mil. Kè, z toho 1 534 mil. Kè vydali uživatelé za nákup konopných drog a 1 952 mil. Kè èinila hodnota konopných
drog, které si uživatelé vypìstovali sami.
l

3 ODHAD VELIKOSTI TRHU S PERVITINEM

Odhad trhu s pervitinem vychází ze stejné metodiky a stejných zdrojù dat jako u odhadu trhu s konopnými drogami.
V ÈR v roce 2008 užilo pøíležitostnì pervitin 1,8 % osob ve
vìku 15–64 let. Pøíležitostní uživatelé jsou zde uvádìni oddìlenì, protože odhad problémových uživatelù je provádìn
zvlášť. Údaje z celopopulaèní studie byly oèištìny o odpovìdi respondentù s užíváním pervitinu èastìji než 1–2krát
týdnì, neboť ty lze už považovat za problémové uživatele.
Prevalenèní odhady poètu pøíležitostných uživatelù
pervitinu v ÈR v roce 2008 po pøepoètení na støední stav
obyvatelstva èinily 130 tisíc. Témìø polovina z nich si vyzkoušela drogu pouze jednou. Pomìrnì silnì je zastoupená
vìková skupina 40–44 let, která mùže patøit ke generaci uživatelù pervitinu z 80. let 20. století a která se k této
droze ještì obèas vrací.
Odhady poètu problémových uživatelù provádí NMS
každým rokem a jsou souèástí Výroèní zprávy o stavu ve vìcech drog v ÈR (Mravèík et al., 2009). Poèet problémových
uživatelù pervitinu v roce 2008 se odhadoval na 21 200
osob.
V roce 2004 oslovilo NMS pravidelné uživatele pervitinu v nízkoprahových zaøízeních (kontaktní centra a terénní
programy) s žádostí o získání údajù o množství spotøebované drogy. Støední hodnota týdenní spotøeby problémového
uživatele pervitinu je 3,53 gramu (Petroš et al., 2005). Prùmìrná dávka pro pøíležitostné uživatele pervitinu (0,3 gramu) byla odvozena z výsledkù tohoto prùzkumu; jedná se
o obvyklou dávku problémových uživatelù, kteøí neužívají
pervitin déle než 2 roky. Celkem pak bylo odhadnuto, že se
v ÈR v roce 2008 spotøebovalo témìø 4,5 tuny pervitinu.

Pìstování konopí venku (na zahrádkách, v lese, skryté napø. v kukuøiè-

ných polích apod.).
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Pìstování konopí v uzavøených prostorách (ve sklepech, v opuštìných

zemìdìlských staveních, skladech apod.) pod lampou a pøi použití zavlažova-
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cích zaøízení a hnojiv.

nální užití.
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„Samozásobením“ oznaèujeme spotøebu produkce urèené pro vlastní fi-
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Významným faktorem je v drogovém obchodì èistota
drog. Drogy se od prvovýrobce dostávají pøes hierarchii dealerù ke koneènému uživateli. Pro maximalizaci zisku „øedí“
øada dealerù drogy lacinými substancemi. Analýzu obsahu
zadržených drog provádìjí jednotlivá oddìlení kriminalistických a technických expertíz krajských správ Policie ÈR,
nároènìjší analýzy omamných a psychotropních látek provádí Kriminalistický ústav Praha. Souhrnné výsledky provedených laboratorních analýz uvedených pracovišť vykazuje každoroènì NPC.
Pervitin je výhradnì tuzemskou produkcí, nedováží se.
Podle expertního odhadu se dostane 60 % této produkce na
trh, zbývajících 40 % je urèeno pro vlastní užití. Èást tuzemské produkce je urèena také na vývoz. Z databáze záchytù
pervitinu lze vypoèítat, že 3 % veškerého zabaveného pervitinu smìøovalo na vývoz. Pervitin patøí mezi ty drogy, které
po výrobì dealeøi øedí na vìtší objem. Pro odhad byla použita èistota pervitinu pøi výrobì 80% úèinné látky, na trhu se
však objevuje pervitin jen 70%.
Samotná výroba drogy je tedy nižší než její koneèná
spotøeba. Podle tohoto odhadu se v roce 2008 vyrobilo v ÈR
4 226 kilogramù 80% pervitinu, z toho podle expertního odhadu 1 774 kilogramù 80% pervitinu spotøebovali sami výrobci (Vopravil, 2010). Pro tržní úèely je však urèen pouze
70% pervitin, a to v objemu 2 662 kilogramù, dalších 141 kilogramù 70% pervitinu šlo na vývoz. Celková tuzemská
spotøeba pervitinu v ÈR v roce 2008 byla 4 436 kg 70–80%
pervitinu. Fungování trhu s pervitinem je znázornìno na
obrázku 2.

Dovoz:
3 769 kg

Tuzemská produkce: 4 226 kg (èistota 80 %)
z toho:
pro vlastní užití: 1 774 kg (èistota 80 %)
pro tuzemský trh: 2 662 kg (èistota 70 %)
na vývoz: 141 kg (èistota 70%)
Celková tuzemská spotøeba: 4 436 kg (èistota 70 %–80 %)
Vývoz:
151 kg

Obr. 2 / Fig 2
Trh s pervitinem v ÈR v roce 2008
Pervitin market in the Czech Republic, 2008
Zdroj: Vopravil (2010)
Source: Vopravil (2010)

Velkoobchodní cena 1 gramu pervitinu èinila 750 Kè,
kupní cena 1 000 Kè. Pro úèely nelegálního trhu (pro tuzemský trh a na vývoz) se vyrobilo 2,8 tuny 70% pervitinu, jehož
hodnota ve velkoobchodních cenách dosahuje 1 834 mil. Kè.
Výrobci pervitinu si pro vlastní užití vyrobili témìø 1,8 tuny
80% pervitinu, což v maloobchodních cenách pøedstavuje
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1 552 mil. Kè. Obchodní marže dealerù s pervitinem pak èinila 611 mil. Kè.
Pervitin se v souèasné dobì vyrábí chemickou cestou,
kde hlavní surovinou jsou léky buï volnì dostupné, nebo
podvodnì vyzvednuté na recepty anebo dovážené ze zahranièí. Podle expertního odhadu èiní náklady na výrobu
70 gramù pervitinu asi 20 tisíc Kè (z 95 % jde o výdaje na
chemikálie, zbytek jsou výdaje na chemické sklenìné nádobí, lampu, váhy) (Vopravil, 2010). Vzhledem k tomu, že se
v ÈR vyrobilo v roce 2008 odhadem 3 998 kg pervitinu, èiní
náklady na jeho výrobu 1 142 mil. Kè. Náklady na nákup
substancí, které jsou pøimíchávány do drog, by se daly zaøadit jako mezispotøeba. Tyto náklady však nejsou dle informací signifikantní, tudíž se do odhadu nezahrnují.
Za pervitin vydali èeští uživatelé 2 329 mil. Kè a dalších 1 552 mil. Kè èinila hodnota vyrobeného pervitinu pro
vlastní koneèné užití. Celkem se tedy v ÈR v roce 2008 spotøeboval pervitin za 3 881 mil. Kè.
Vyvážené množství tuzemských drog je ve srovnání
s tuzemskou spotøebou nepatrné, pøesto hodnota vyvezeného pervitinu èinila 116 mil. Kè.
l

4 ZÁVÌR

Výše uvedené finanèní ukazatele byly zahrnuty do systému
národních úètù (UN, 1993; ÈSÚ, 2000). ÈSÚ na pokyn Eurostatu zaèlenil tyto odhady do národních úètù od roku
2011, èímž zvýšil kvalitu odhadu výkonnosti celého národního hospodáøství.
Uživatelé drog v ÈR v roce 2008 zaplatili za konopné
drogy více než 1,5 miliardy Kè, za pervitin 2,3 mld. Kè. Strana dodávek (produkce, obchodní rozpìtí, dovoz) se rovná
stranì užití (koneèná spotøeba, vývoz). Pøidaná hodnota
drogového trhu byla vypoèítána jako souèet produkce a obchodního rozpìtí snížený o mezispotøebu. Výsledek odhadu
pøidané hodnoty z trhu s konopnými drogami èinil 2,6 mld.
Kè, s pervitinem 2,9 mld. Kè. HDP za rok 2008 dosahoval
hodnoty 3 848 mld. Kè. Podíl pøidané hodnoty z trhu s konopnými drogami na HDP èiní 0,07 %, u pervitinu 0,08 %.
Kromì hlavního využití tìchto odhadù v ÈSÚ by mìly tyto
odhady dát všeobecný pøehled o finanèních tocích na trhu
s nelegálními drogami.
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