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Účelem studie bylo porovnání českých  
a světových dat z oblasti konzumace alkoholu. 

Studie se zabývá především spotřebním chováním konzumentů alkoholu  

v ČR a analýzou příslušných dat a statistik. 

Cíle studie 

►Shrnutí a vyhodnocení základních 

spotřebních trendů alkoholu v ČR  

►Konfrontace dat pocházejících  

z různých zdrojů 

►Identifikace zásadních rozdílů  

v metodikách sběru dat a výpočtu 

konečných hodnot 

 

Využitá data 
►Volně dostupná data 

►WHO, studie podpořené WHO 

►OECD 

►ČSÚ 

►Ročenky ministerstev 

►Studie a průzkumy konzumace 

alkoholu v ČR 

►Oslovené instituce  

►Policejní prezidium ČR 

►Celní Správa MF ČR 

►Vybrané zdravotní pojišťovny 
 

Studie vypracována:  

březen 2016 – duben 2016 

Rozdíly při výpočtu statistických hodnot 

a jejich následné interpretace mohou 

způsobit zkreslení statistik a jejich 

následný špatný výklad. 

! 
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Česká data ohledně konzumace alkoholu 
vykazují nižší hodnoty než data světová. 
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● Nízký počet abstinentů v populaci  

● ČR mezi TOP 10 zeměmi  

v konzumaci alkoholu  na osobu  

v Evropě 

● ČR 26. v Evropě při zohlednění  

pouze konzumentů 

● Konzumace alkoholu na osobu 

pomalu klesá 

● Průměrná denní spotřeba čistého 

alkoholu podle dat WHO 

 

 

● Průměrná denní spotřeba čistého 

alkoholu podle českých dat 

 

20 

gramů 

43 

gramů  

11 

gramů 

25 

gramů  

Spotřeba alkoholu Spotřeba alkoholu na obyvatele  

dle zdroje dat za rok 2013 a její vývoj 

od roku 2005 

12,7 litru 

WHO 

11,4 litru 

OECD 

9,8 litru  

ČSÚ 

12,7 litru alkoholu odpovídá 28 gramům alkoholu za den 
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Pokles frekvence konzumace alkoholu je 
vyvážen mírným růstem podílu konzumentů. 

Pokles frekvence konzumace alkoholu 

 

 

 
„Několikrát  

do týdne“ 

„Několikrát  

do 

měsíce/roka“ 
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Z přesunu konzumace do kategorií  

s nižší frekvencí konzumace nelze 

dělat závěry ohledně binge 

drinking, jelikož nejsou k dispozici 

data ohledně vypitého objemu  

v daných kategoriích. 
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Pokles podílu abstinentů podle českých 

výzkumů 

 14 % 13 % 

Frekvence konzumace alkoholu 
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Neexistuje jednotná definice binge drinking, 
která by odpovídala obsahu pojmu. 

Definice  

„konzumace 60 

gramů alkoholu  

při jedné 

konzumní epizodě“ 

3x 12° pivo 
nebo 

5 panáků 
nebo 

4 sklenice vína 

„konzumace 70 

gramů alkoholu 

během 2 hodin  

pro muže“ 

3,5x 12° pivo 
nebo 

5,5 panáků 
nebo 

5 sklenic vína 

A Definice  B 
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Binge drinking za posledních  

30 dní podle WHO 

25 % 54 % 

Binge drinking za posledních  

30 dní podle českých výzkumů 

34 % 60 % 

Frekvence binge drinking 

„Několikrát  

do měsíce“ 

„Několikrát  

do roka“ 

 Neexistuje jednotná definice pojmu 

binge drinking, která by odpovídala 

obecné představě o tomto jevu 

 a která by odpovídala jeho 

společenským a zdravotním následkům. 

! 
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    Situace ohledně negativních jevů  

se neustále zlepšuje. 

 Ovšem v kategorii spotřeby 

mladistvých vykazuje ČR stále  

vysoké hodnoty. 

Negativní efekty konzumace všeobecně  
v posledních letech klesají. 

Doprava Mladiství 

Pokles počtu dopravních nehod 

způsobených pod vlivem alkoholu 

Pokles počtu úmrtí při dopravních 

nehodách způsobených  

pod vlivem alkoholu 

Pokles podílu mladistvých ve věku  

15 let konzumujících alkohol 

alespoň jednou týdně  

2010 

39 % 

2014 

17 % 

Pokles podílu mladistvých s první 

zkušeností s alkoholem ve věku  

13 let a mladší 

2010 

58 % 

2014 

25 % Zdraví 

Pokles počtu hospitalizovaných 

pacientů s alkoholickým 

onemocněním jater 

! 
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Identifikovali jsme 6 metodických rozdílů 
zkreslujících výsledná data. 

Zahrnutý podíl 
populace  1 

Vliv zahraničních 
návštěvníků 4 

Rozdílné definice 
alkoholických 

nápojů 3 

Odlišná metoda 
sběru zdrojových 

dat 2 

Zahrnutí pouze 
konzumentů  

alkoholu 5 Nezahrnutí černého 
trhu a nelegální 
výroby alkoholu 6 
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Odpovídají výsledky studie společenskému 
vnímání konzumace alkoholu? 

► Je veřejná diskuze na téma konzumace alkoholu objektivní? 

► Co je příčinou dnešního pohledu společnosti na konzumaci alkoholu? 

Trendy ve spotřebě alkoholu v ČR 16. červen 2016  

Binge drinking 

momentálně není možné 

přesně určit. 

3 4 Negativní jevy 

spojené s 

konzumací 

alkoholu 

ustupují. 

Spotřeba 

mírně ale 

neustále klesá. 

1 2 
Data ohledně konzumace 

alkoholu nejsou zcela 

důvěryhodná. 
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Kontakt 

Petr Knap 

Partner 

Tel:  +420 225 335 582 

Mobil: +420 731 627 215 

E-mail: Petr.Knap@cz.ey.com 

Adresa:  

Na Florenci 2116/15 

Praha 110 00 
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