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BACKGROUND: The methodology for estimating the so-

cial costs of substance use, including estimates of road ac-

cidents attributable to substance use, stems from the inter-

national guidelines adopted by the WHO (Single et al.,

2003). The cost structure distinguishes between direct and

indirect costs, with direct costs consisting of healthcare and

law enforcement costs and indirect costs involving lost pro-

ductivity; road accidents also encompass material damage.

METHOD: As part of our study looking into the social costs

of alcohol, tobacco, and illicit drugs in the Czech Republic in

2007, we asked several institutions (including a major

health insurance company and the Czech Ministry of the In-

terior) to provide us with relevant datasets. The data were

grouped into nosological units, and an aetiological factor

was generated for them. RESULTS: This work presents the

direct and indirect health-related costs of road accidents at-

tributable to alcohol and other psychoactive substances;

these costs reached CZK 838.7 million in 2007, out of which

CZK 648.3 and CZK 190.4 million were attributable to alco-

hol and other psychoactive substances respectively. This

accounted for a total of 12.5% of all health-related costs in-

curred in relation to traffic accidents. The greatest share of

this amount was attributable to indirect costs (82% for alco-

hol and 71% for illicit drugs), mainly as a result of mortality.

Mortality was estimated on the basis of sources other than

those provided by the police; the study suggests that some

indicators of impaired driving may be underreported.
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KLÍÈOVÁ SLOVA: SPOLEÈENSKÉ NÁKLADY – ALKOHOL – NELEGÁLNÍ DROGY – DOPRAVNÍ NEHODY

VÝCHODISKA: Metodologie odhadu spoleèenských ná-

kladù užívání návykových látek vychází z mezinárodních

smìrnic pøijatých Svìtovou zdravotnickou organizací (Sin-

gle et al., 2003). Náklady na dopravní nehody v nich pøesta-

vují významnou subkapitolu, jež kopíruje strukturu pøí-

mých nákladù (výdaje z veøejných rozpoètù na zdravotnic-

tví a vymáhání práva) a nákladù nepøímých (ušlá

produktivita v dùsledku morbidity a mortality), v pøípadì

dopravních nehod se pøidávají také majetkové škody.

METODA: V rámci studie Spoleèenské náklady užívání al-

koholu, tabáku a nelegálních drog v Èeské republice za rok

2007 jsme požádali Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Ná-

rodní referenèní centrum, Ministerstvo vnitra ÈR, Ústav

zdravotnických informací a statistiky a další instituce o data

související se zdravotními a trestnìprávními aspekty uží-

vání uvedených návykových látek. Tato data jsme seskupi-

li do nosologických jednotek, k nimž jsme identifikovali

pøiøaditelné podíly užívání NL. VÝSLEDKY: Tato práce

prezentuje pøímé a nepøímé zdravotní náklady pod vlivem

alkoholu a dalších drog; tyto náklady dosáhly v Èeské re-

publice v roce 2007 celkem 838,7 mil Kè, z toho 648,3 mil Kè

byly náklady pøiøaditelné alkoholu za volantem a 190,4 mil Kè

byly náklady pøiøaditelné nelegálním drogám. Šlo o celkem

12,5 % všech pøímých a nepøímých zdravotních nákladù na

nehody v dopravì. Nejvyšší podíl na tìchto nákladech

pøedstavovaly nepøímé náklady (82 % v pøípadì alkoholu

a 71 % v pøípadì nelegálních drog), a to pøevážnì v dùsled-

ku mortality. Mortalita pøi dopravních nehodách pod vli-

vem alkoholu byla odhadována z jiných než policejních

zdrojù, studie poukazuje na možné podhodnocení nìkte-

rých indikátorù užití NL za volantem a na dùsledky pro od-

had souvisejících nákladù.
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� 1 ÚVOD
Odhad spoleèenských nákladù alkoholu, tabáku a nelegál-

ních drog v dopravì vychází z metodologie Mezinárodních

smìrnic pro odhad nákladù spojených s užíváním návyko-

vých látek (Single, 2003). Smìrnice zahrnují náklady obìto-

vané pøíležitosti – ukazují, jaké zdroje by mìla spoleènost

k dispozici, pokud by se užívání návykových látek nevysky-

tovalo. Dìlí se na pøímé náklady institucí (policie, zdravot-

nictví aj.), na nepøímé náklady produktivity (ušlá produkti-

vita v dùsledku nemocnosti a úmrtnosti) a pøípadnì také

na náklady nehmotné spojené s utrpením (v dopravì

napø. úèastníkù dopravních nehod nebo jejich rodinných

pøíslušníkù).

Následující analýza je souèástí studie Spoleèenské ná-

klady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v Èeské

republice 2007 (IGA MZ, grant è. NS/10034-4, Zábranský et

al., 2011). Spoleèenské náklady dopravních nehod zpùsobe-

ných pod vlivem alkoholu a dalších omamných a psycho-

tropních látek jsou dále v souladu s výše uvedenými smìr-

nicemi rozdìleny do pìti oblastí: (i) škody na majetku zpù-

sobené pøi dopravních nehodách pod vlivem alkoholu; (ii)

náklady spojené s úrazy vzniklými pøi dopravních neho-

dách (zdravotní péèe, ušlá produktivita); (iii) náklady spoje-

né s úmrtími pøi dopravních nehodách (pitvy, ušlá produk-

tivita); (iv) náklady spojené s vyšetøováním dopravních ne-

hod; (v) náklady spojené s testováním na alkohol

a nelegální drogy a s prevencí užívání alkoholu za volan-

tem. Tento èlánek se zabývá zdravotními náklady, viz (ii)

a (iii). Další pøímé a nepøímé náklady, viz (i), (iii) a (iv), bu-

dou publikovány v dalším èísle èasopisu Adiktologie.

S ohledem na rozpory mezi rùznými datovými zdroji

v této oblasti pøináší závìreèná kapitola diskusi zjištìných

výsledkù, a to zejména s ohledem na rozdílné údaje urèující

podíl dopravních nehod zpùsobených pod vlivem alkoholu

a dalších omamných a psychotropních látek. Specifickým

pøedmìtem zájmu v mezinárodním srovnání jsou pøiøadi-

telná úmrtí, která na rozdíl od samotných dopravních ne-

hod podléhají menší chybì mìøení, a jsou tak pøesnìjším

ukazatelem negativních dùsledkù užívání návykových lá-

tek na veøejné zdraví než ukazatele dopravních nehod pod

vlivem alkoholu bez následku úmrtí.

� 2 PØEHLED NÁKLADÙ NA DOPRAVNÍ
NEHODY POD VLIVEM ALKOHOLU

� 2 / 1 Náklady na dopravní nehody pod
vlivem alkoholu – zahranièní studie
Náklady na dopravní nehody jsou doporuèenou položkou

podle mezinárodních smìrnic pro odhad spoleèenských ná-

kladù užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog (Single,

et al., 2003), pro alkohol byly vyèísleny doposud celkem

v sedmi COI studiích – Cost of illness, neboli spoleèenské

náklady na nemoc (D. Collins & Lapsley, 2008; David J.

Collins & Lapsley, 1996; D. J. Collins & Lapsley, 2002; Fe-

noglio et al., 2003; McKenna et al., 1996; Rehm et al., 2006),

tøi z nich vyjadøovaly také náklady na dopravní nehody

v souvislosti s nelegálními drogami (D. Collins & Lapsley,

2008; D. J. Collins & Lapsley, 2002; Rehm, et al., 2006).

Náklady na dopravní nehody pod vlivem alkoholu se

pohybovaly od 0,07 % HDP v Ontariu v roce 1992 po 3,23 %

HDP ve Velké Británii ve stejném roce (McKenna, et al.,
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Tabulka 1 / Table 1

Náklady na dopravní nehody v souvislosti s alkoholem v zahranièních studiích v tisících národní mìny a jako % HDP

Costs of alcohol-related road accidents in foreign studies; in national currencies (thousand) and as a percentage of GDP

ALKOHOL Austrálie

1992

Austrálie

1998

Austrálie

2004

Kanada

2002

Francie

1997

Ontario

1992

UK 1992

Dopravní nehody

(náklady v místní mìnì)

767 AUD 1 274

AUD

2 202

AUD

- 23 120

FRF

- 13 619

GBP

Dopravní nehody (jako % HDP) 0,17% 0,20% 0,24% - 1,88% - 3,23%

Škody z dopravních nehod - - - 757 CAD - 150 CAD -

Škody z dopravních nehod jako

% HDP

- - - 0,07% - 0,07% -

NELEGÁLNÍ DROGY

Dopravní nehody

(náklady v místní mìnì)

- 245 AUD 528 AUD - - - -

Dopravní nehody (jako % HDP) - 0,04% 0,06% - - - -

Škody z dopravních nehod - - - 67 CAD - - -

Škody z dopravních nehod jako

% HDP

- - - 0,01% - - -

Zdroj: Zahranièní studie, viz Literatura.

Source: Foreign studies, see References.



1996) (tabulka 1). Náklady na dopravní nehody pod vlivem

nelegálních drog byly podstatnì nižší, pohybovaly se od

0,01 % HDP v Kanadì v roce 2002 (Rehm, et al., 2006) po

0,06 % HDP v Austrálii v roce 2004 (D. Collins & Lapsley,

2008), viz tabulka 1. Kanadská studie pøitom zahrnovala

nad rámec nákladù na vyšetøování nehod také náklady na

hmotné škody, francouzská studie vycházela pøímo z údajù

od pojišťoven (Fenoglio, et al., 2003).

Srovnatelnost nákladù na dopravní nehody pod vlivem

návykových látek je omezena relativnì širokou paletou ná-

kladových položek, které se autoøi jednotlivých studií roz-

hodli zahrnout do položky „náklady na dopravní nehody“.

Položky ze zahranièních studií jsme strukturovali do pìti

kategorií (tabulka 2). Pouze jediná z uvedených studií (Aus-

trálie za rok 2004) zahrnula všechny identifikované položky

vyèerpávajícím zpùsobem (D. Collins & Lapsley, 2008).

� 2 / 2 Øízení pod vlivem psychoaktivních
látek
Policie ÈR evidovala v roce 2007 celkem 7 466 nehod zavinì-

ných „pod vlivem“ (4,09 % z celkového poètu dopravních ne-

hod bylo pod vlivem alkoholu, 0,04 % pod vlivem

nelegálních drog, tabulka 3), pøi kterých bylo usmrceno

36 a zranìno 2 881 osob. Podle Policie ÈR dochází k neho-

dám pod vlivem alkoholu v noèních a èasných ranních hodi-

nách a zejména ve volných dnech; tøetina dopravních nehod

pod vlivem alkoholu je zavinìna mladými lidmi resp. øidièi

s praxí do dvou let. Ve vìtšinì pøípadù (53 %) je u tìchto

mladých øidièù prokázáno také pøekroèení povolené rych-

losti jízdy, a ve 47 % pøípadù další nesprávné chování na vo-

zovce (Koníèek & Hoøin, 2008). Pro úèel této analýzy pova-

žujeme za pøiøaditelné užívání návykových látek veškeré

nehody, které byly vykázány jako „pod vlivem“ alkoholu èi

nelegálních drog. Tzv. etiologický podíl nosologické jednot-

ky „dopravní nehody“ je tedy pro úèel této studie dán do-

stupnými údaji o dopravních nehodách a pod vlivem alkoho-
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Tabulka 2 / Table 2

Pøehled nejèastìjších položek zahrnutých ve studiích spoleèenských nákladù na užívání NL v kategorii dopravní nehody

Summary of the most common items included in studies of the social costs of substance use under the road accidents category

zahrnuté položky Austrálie

1992

Austrálie

2004

Kanada 2002 Francie

1997

ÈR 2007

1 MAJETKOVÉ ŠKODY

1a. škoda na vozidlech x x x x x

1b. škoda na dalším majetku - x x x x

1c. administrativní náklady pojišťoven x x - - x

2 ZDRAVOTNÍ NÁKLADY

2a. ambulance a záchranáøské služby x x - - zahrnuto

v položce

2b.

2b. zdravotní náklady - x - x x

3 VYMÁHÁNÍ PRÁVA

3a. vyšetøování nehod (policie) x x - - x

3b. hasièi - x - - x

3c. právní a soudní výlohy x x - x nelze

zvlášť

vyèíslit

4 NEPØÍMÉ NÁKLADY

4a. zpoždìná doprava x x - - -

4b. ušlá produktivita - x - - x

5 NEHMOTNÉ NÁKLADY

5a. bolest a utrpení x x - x -

ETIOLOGICKÝ FAKTOR 26 % ze

všech nehod

(English,

Holman)

EF pro pìtileté

vìkové

kategorie (od

0,1 do 0,184)

24,4 %

dopravních nehod

pøiøaditelných

alkoholu (Rehm

et. al 2006)

n.a. (údaje o kompenzaci

poškozených osob od

pojišťoven)

Zdroj: Zahranièní studie, viz Literatura.

Source: Foreign studies, see References.



lu a úrazech pøi tìchto nehodách evidovaný Policií ÈR (rùz-

né EF, viz tabulka 3). Výjimku pøedstavuje etiologický podíl

pro mortalitu v dùsledku nehod pod vlivem alkoholu, jak

bude uvedeno dále.

� 2 / 3 Náklady na dopravní nehody v Èeské
republice – pøehled studií
V Èeské republice nebyla dosud provedena studie spoleèen-

ských nákladù, která by zahrnovala náklady na dopravní

nehody. Jediná dosavadní studie, která v Èeské republice

využívala metodiku COI – Cost of illness, tzv. spoleèenské

náklady na nemoc (Single, et al., 2003), a to výhradnì pro

oblast nelegálních drog, náklady na dopravní nehody nevy-

èíslovala z dùvodu nedostateèných datových zdrojù a z toho

dùvodu považovala tuto položku na základì tehdejší evi-

dence za nepodstatnou (Zábranský et al., 2001).

Jediný dostupný odhad nákladù na dopravní nehody

v Èeské republice, který zohledòuje komplexnost tìchto ná-

kladù, provádí v ÈR Centrum dopravního výzkumu v Brnì,

dále jen CDV (Daòková, 2007). Tento odhad nevyužívá me-

todiku COI; náklady èlení na pøímo související s dopravními

nehodami – zdravotní péèe, záchranná služba a hmotné

škody, a náklady související nepøímo – administrativní ná-

klady (pojišťovny, soudy, policie), ztráta na produkci a so-

ciální výdaje. V tomto èlenìní se jako nepøímé náklady

oznaèují ty, u kterých nelze k jednotlivé události pøiøadit

jednotkové náklady – dopravní nehodì. V metodice COI,

a stejnì tak v následujícím textu, jsou pøitom za nepøímé

náklady oznaèeny ty, které vyjadøují ušlou produktivitu.

Podle CDV byly celkové „ztráty“ (viz výše uvedené náklado-

vé položky) z dopravní nehodovosti v roce 2006 celkem

48 259 mil. Kè, v pøepoètu 1 702 mil. EUR1.

� 3 MORBIDITA V SOUVISLOSTI
S NEHODAMI POD VLIVEM ALKOHOLU
A NELEGÁLNÍCH DROG
V rámci této studie byla provedena analýza individuálních

anonymizovaných dat, která pro úèel projektu poskytlo Ná-

rodní referenèní centrum (NRC) a Ústav zdravotnických in-

formací a statistiky, a dále potom analýza dat agregova-

ných podle hlavní a vedlejší diagnózy, která poskytla Vše-

obecná zdravotní pojišťovna. Všechny výpoèty byly

provádìny na nejnižší možné úrovni agregovanosti (ušlá

produktivita individuálnì pøiøazena podle vìku responden-

ta a prùmìrné mzdy v dané vìkové kategorii apod.). Data

byla následnì sgrupována do tzv. nosologických jednotek,

které byly pronásobeny etiologickým faktorem (viz kapitola

2 / 2 a tabulka 3).

Zdravotní náklady v souvislosti s dopravními nehoda-

mi mùžeme v souladu s metodikou studií COI rozdìlit na

náklady pøímé a na náklady nepøímé. Pøímé náklady na

zdravotní péèi jsou vynakládány z prostøedkù zdravotního

pojištìní na léèbu úrazù zpùsobených dopravními nehoda-

mi (v mezinárodní klasifikaci nemocí MKN 10 jde o tzv.

vnìjší pøíèiny úrazu, diagnózy V00–V99, Dopravní nehody).

Náklady nepøímé vyjadøují ušlou produktivitu obìtí do-

pravních nehod v dùsledku nemocnosti a úmrtnosti.
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Tabulka 3 / Table 3

Dopravní nehody pod vlivem alkoholu a drog – základní pøehled podle údajù RSDP (etiologický faktor dopravních nehod „pod vlivem“)

Road accidents under the influence of alcohol and other drugs: a general overview according to the data from the Traffic Police Directorate (aetiological

factor of road accidents “under the influence”)

ROK 2007 POÈET

NEHOD

USMRCENO

OSOB

(RSDP)

USMRCENO

OSOB

(Mravèík, 2010)

TÌŽCE

ZRANÌNO

OSOB

LEHCE

ZRANÌNO

OSOB

CELKEM

OSOB

Hmotná

škoda v mil.

Kè

Celkem 182 736 1 123 3 960 25 382 29 342 8 467,3

Pod vlivem

alkoholu

7 466 36 (34*) 146 z 381

vyšetøených

343* 2 670* 3013* (2881) 366,77*

PODÍL alko 4,09% n.a.*** 32,90% 8,66% 10,52% 10,27% 4,33%

Pod vlivem

drog (RAP)

78 2 45 z 384

vyšetøených

4 29 35 3,61

PODÍL drog 0,04% n.a. *** 11,70% 0,10% 0,11% 0,12% 0,04%

PODÍL CELKEM 4,13% n.a. 50,10% 8,76% 10,63% 10,39% 4,37%

ZDROJ: Øeditelství služby poøádkové policie, * sdìlení odboru na základì zvláštní žádosti, ** dopoèet na základì známého podílu nehod pod vlivem drog,

*** neznámý poèet vyšetøených osob

SOURCE: Public Order Police Directorate, * reported by the department in response to a specific request, ** calculated on the basis of the known proportion of acci-

dents under the influence of drugs, *** it is not known how many people were examined.

1/ Centrum dopravního výzkumu ve své metodice vychází z údajù od Èeské

asociace pojišťoven; data o pojistných událostech jsou zde shromažïována,

pokud je splnìn nìkterý z následujících pøedpokladù: (i) nìkdo byl pøi dopravní

nehodì zranìn èi usmrcen, (ii) hodnota škody je vyšší než 100 tis. Kè, (iii) došlo

k poškození nebo znièení pozemní komunikace, (iv) došlo ke škodì na majetku

tøetí osoby.



� 3 / 1 Pøímé zdravotní náklady
Pøímé zdravotní náklady v souvislosti s léèbou úrazù zpùso-

bených dopravními nehodami byly pro úèel této studie iden-

tifikovány na základì dat, která poskytlo Národní referenè-

ní centrum. Jedná se o náklady na hospitalizace (resp. poèet

bodù proplacených ve zdravotnictví za ošetøovací dni, které

pro zjednodušení považujeme za ekvivalentní jejich koruno-

vé hodnotì – pøibližná hodnota jednoho bodu je 1 Kè) a dále

potom náklady na zdravotnické prostøedky (na základì for-

muláøe ZUM-ZULP). (Tabulka 4.)

Podle Ministerstva vnitra bylo pøi dopravních neho-

dách v roce 2007 tìžce ranìno celkem 3 960 osob a lehce ra-

nìno 25 382 osob. Podle údajù Národního referenèního cen-

tra však bylo v hospitalizaci v souvislosti s dopravními ne-

hodami celkem 14 332 osob. Na základì dat poskytnutých

Národním referenèním centrem a Všeobecnou zdravotní po-

jišťovnou jsme odhadli celkové náklady na hospitalizace

v souvislosti s úrazy zpùsobenými pøi dopravních nehodách

v roce 2007 na 485,8 mil Kè, náklady na zdravotnický mate-

riál byly 94,2 mil Kè. Muži strávili v hospitalizaci v souvis-

losti s následky dopravních nehod celkem 82 206 dní, ženy

potom 41 825 dní. U mužù zdaleka nejvìtší podíl èasu strá-

veného v hospitalizaci pøipadal na osádku osobního auto-

mobilu (30,8 % všech hospitalizací), dále potom na cyklisty

zranìné pøi dopravní nehodì (25,5 %) a na chodce (19,4 %).

Ženy strávily nejvíce èasu v hospitalizaci jako zranìní chod-

ci (35 % dní strávených v hospitalizaci pro následky doprav-

ních nehod ženami).

Podle statistiky dopravní policie bylo 8,66 % všech tìž-

ce zranìných osob pøi dopravních nehodách zranìno pøi ne-

hodách pod vlivem alkoholu, 0,1 % potom pod vlivem nele-

gálních drog, viz tabulka 3. Tìmito podíly jsme pronásobili

uvedené náklady na hospitalizace a ZUM/ZULP, abychom

získali odhad nákladù v souvislosti s užíváním alkoholu

a s užíváním nelegálních drog.2 Náklady na hospitalizace

pøiøaditelné dopravním nehodám pod vlivem alkoholu v ro-

ce 2007 potom byly 42,1 mil Kè, náklady na zdravotnický

materiál 8,2 mil Kè; pro nelegální drogy potom 0,5 mil. Kè

a 0,1 mil Kè. Muži strávili v hospitalizaci v souvislosti s pøi-

øaditelnými dopravními nehodami pod vlivem alkoholu cel-
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Tabulka 4 / Table 4

Pøímé zdravotní náklady v souvislosti s dopravními nehodami a dopravními nehodami spáchanými „pod vlivem“

Direct health-related costs incurred in relation to road accidents and road accidents caused under the influence

VDG Èlenìní dopravních

nehod dle MKN 10

ZUM/ZULP muži a ženy BODY za hospitalizaci –

muži a ženy

DNI v hospitalizaci muži -

všichni

DNI v hospitalizaci ženy -

všichni

POÈET UNIKÁTNÍCH

POJIŠTÉNCù celkem

mil Kè z toho

alkohol

z toho

drogy

mil Kè z toho

alkohol

z toho

drogy

poèet

dní

z toho

alkohol

z toho

drogy

poèet

dní

z toho

alkohol

z toho

drogy

poèet

osob

z toho

alkohol

z toho

drogy

V01–V09 Chodec zranìný pøi

dopravní nehodì

25,2 2,2 0,0 116,2 10,1 0,1 15 979 1 383,8 16,0 14 653 1 268,9 14,7 2627 227,5 2,6

V10–V19 Cyklista zranìný pøi

dopravní nehodì

14,7 1,3 0,0 97,7 8,5 0,1 20 975 1 816,4 21,0 8 321 720,6 8,3 4142 358,7 4,1

V20–V29 Jezdec na motocyklu

zranìný pøi dopr. nehodì

14,6 1,3 0,0 61,5 5,3 0,1 13 381 1 158,8 13,4 1 572 136,1 1,6 1453 125,8 1,5

V30–V39 Èlen osádky tøíkolového

motorového vozidla

0,4 0,0 0,0 3,9 0,3 0,0 733 63,5 0,7 120 10,4 0,1 82 7,1 0,1

V40–V49 Èlen osádky osobního

automobilu

33,0 2,9 0,0 169,2 14,7 0,2 25 336 2 194,1 25,3 13 044 1 129,6 13,0 4738 410,3 4,7

V50–V59 Èlen osádky dodávkového

nebo lehkého nákl. voz.

0,9 0,1 0,0 6,7 0,6 0,0 909 78,7 0,9 332 28,8 0,3 141 12,2 0,1

V60–V69 Èlen osádky tìžkého

nákladního vozidla

0,9 0,1 0,0 3,4 0,3 0,0 853 73,9 0,9 151 13,1 0,2 106 9,2 0,1

V70–V79 Èlen osádky autobusu 0,4 0,0 0,0 3,0 0,3 0,0 551 47,7 0,6 497 43,0 0,5 115 10,0 0,1

V80–V89 Jiné nehody pøi

pozemní dopravì

2,8 0,2 0,0 17,9 1,6 0,0 2 119 183,5 2,1 2 493 215,9 2,5 679 58,8 0,7

V98–V99 Jiné a neurèené

dopravní nehody

1,2 0,1 0,0 6,2 0,5 0,0 1 370 118,6 1,4 642 55,6 0,6 249 21,6 0,2

CELKEM 94,2 8,2 0,1 485,8 42,1 0,5 82 206 7 119,0 82,2 41 825 3 622,0 41,8 14332 1241,2 14,3

ZDROJ: Národní referenèní centrum (NRC), Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP).

SOURCE: The National Reference Centre (NRC) and the General Health Insurance Company (VZP).

2/ Data poskytnutá VZP zahrnují všechny náklady pojišťoven bez ohledu na

to, jaký objem náhrad se jim podaøilo vymáhat na pachatelích dopravních ne-

hod, kteøí byli pod vlivem omamné a psychotropní látky.



kem 7119 dní, ženy 3622 dní; v souvislosti s nelegálními

drogami to bylo 82,2 a 41,8 dní. V hospitalizaci bylo celkem

1241,2 pojištìncù v dùsledku dopravní nehody, která vznik-

la pod vlivem alkoholu, a 14,3 pojištìncù v dùsledku do-

pravní nehody, která vznikla pod vlivem nelegálních drog.

Více viz tabulka 4.3

Výkony v souvislosti s úrazy zpùsobenými pøi doprav-

ních nehodách (diagnózy V00–V99 dle MKN 10) èerpalo dle

sdìlení VZP v roce 2007 celkem 42 641 pojištìncù. Vzhle-

dem k tomu, že poèet lehkých zranìní hlášených ve statisti-

ce dopravních nehod (25 382) je podstatnì nižší, jak uvádí

tabulka 3 (RSDP, 2008), mùžeme usuzovat, že øada lehkých

zranìní zpùsobených pøi dopravních nehodách nebyla na-

hlášena, a že policejní statistika neodrážela benigní nehody

(napø. nehody cyklistù, pøi kterých nevznikla hmotná škoda

aj.). Celkové náklady na zdravotnické výkony pøi doprav-

ních nehodách (MKN10 V0–V99) byly 573,9 mil Kè, tento

údaj jsme pronásobili pøiøaditelným podílem pro lehká zra-

nìní pod vlivem uvedeným v tabulce 3. Alkoholu tak pøiøa-

zujeme náklady na zdravotní výkony ve výši 60,3 mil Kè

a nelegálním drogám 0,6 mil Kè.

� 3 / 2 Nepøímé zdravotní náklady v dùsledku
morbidity
Souèástí spoleèenských nákladù užívání návykových látek

je ušlá produktivita v dùsledku nemocnosti (náklady za-

mìstnavatelù) a úmrtnosti (hodnota lidského života podle

tzv. human capital approach)4. Ušlou produktivitou v dù-
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Tabulka 5 / Table 5

Nepøímé zdravotní náklady v souvislosti s dopravními nehodami a dopravními nehodami spáchanými pod vlivem

Indirect health-related costs incurred in relation to road accidents and road accidents caused under the influence

VDG Èlenìní dopravních nehod

dle MKN 10

DNI v hospitalizaci muži

– produktivní vìk

DNI v hospitalizaci ženy

– produktivní vìk

MUZI USLA

PRODUKTIVITA –

hospitalizace

(produktivní vìk)

ZENY USLA

PRODUKTIVITA –

hospitalizace

(produktivní vìk)

POÈET UNIK. POJIST.

v produktivním vìku

poèet

dní

z toho

alkohol

z toho

drogy

poèet

dní

z toho

alkohol

z toho

drogy

mil Kè z toho

alkohol

z toho

drogy

mil Kè z toho

alkohol

z toho

drogy

poèet

osob

z toho

alkohol

z toho

drogy

V01–V09 Chodec zranìný pøi dopravní

nehodì

10137 877,9 10,1 4594 397,8 4,6 8,0 0,7 0,0 4,5 0,4 0,0 1454 125,9 1,5

V10–V19 Cyklista zranìný pøi

dopravní nehodì

12785 1107,2 12,8 4349 376,6 4,3 10,4 0,9 0,0 4,4 0,4 0,0 2430 210,4 2,4

V20–V29 Jezdec na motocyklu

zranìný pøi dopr. nehodì

11057 957,5 11,1 1246 107,9 1,2 11,4 1,0 0,0 1,1 0,1 0,0 1187 102,8 1,2

V30–V39 Èlen osádky tøíkolového

motorového vozidla

395 34,2 0,4 43 3,7 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59 5,1 0,1

V40–V49 Èlen osádky osobního

automobilu

21739 1882,6 21,7 9661 836,6 9,7 20,7 1,8 0,0 8,9 0,8 0,0 3927 340,1 3,9

V50–V59 Èlen osádky dodávkového

nebo lehkého nákl. vozidla

842 72,9 0,8 251 21,7 0,3 0,8 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 121 10,5 0,1

V60–V69 Èlen osádky tìžkého

nákladního vozidla

804 69,6 0,8 126 10,9 0,1 0,8 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 96 8,3 0,1

V70–V79 Èlen osádky autobusu 436 37,8 0,4 162 14,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 64 5,5 0,1

V80–V89 Jiné nehody pøi pozemní

dopravì

1327 114,9 1,3 1306 113,1 1,3 1,1 0,1 0,0 1,2 0,1 0,0 409 35,4 0,4

V98–V99 Jiné a neurèené dopravní

nehody

993 86,0 1,0 465 40,3 0,5 0,9 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 195 16,9 0,2

CELKEM 60515 5240,6 60,5 22203 1922,8 22,2 54,7 4,7 0,1 21,1 1,8 0,0 9942 861,0 9,9

ZDROJ: Národní referenèní centrum (NRC), Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP).

SOURCE: The National Reference Centre (NRC) and the General Health Insurance Company (VZP).

3/ ØSDP pøímo publikuje poèty osob, jež zavinily nehodu pod vlivem alkoho-

lu. V roce 2007 bylo pod vlivem alkoholu 4,13 % všech øidièù motorového vozid-

la, kteøí spáchali dopravní nehodu, 19,1 % všech cyklistù a øidièù jiných nemoto-

rových vozidel a 12,4 % všech chodcù. Tento pøiøaditelný podíl však nemùžeme

pøímo vztáhnout na jednotlivé skupiny diagnóz dle MKN 10, protože uvedený

vliv alkoholu se vztahuje k viníkovi a nikoli k obìti. Jeden øidiè pod vlivem alko-

holu tak mohl usmrtit nìkolik osob, jež alkohol nepožily, a naopak cyklista pod

vlivem alkoholu mohl zpùsobit dopravní nehodu, pøi které nikdo nezahynul.

4/ Human capital approach, aneb hodnota lidského kapitálu, je metodou

odhadu monetární hodnoty lidského života, která se bìžnì využívá v COI studi-

ích (Single et al., 2003).



sledku morbidity se rozumí hodnota èasu, který strávili ji-

nak ekonomicky aktivní jedinci v hospitalizaci a/nebo v pra-

covní neschopnosti nad rámec hospitalizace. Nepodaøilo se

urèit nepøímé náklady spojené s pracovní neschopností v sou-

vislosti s dopravními nehodami nad rámec hospitalizace.

Hodnotu ušlé produktivity v dùsledku morbidity (ná-

klady zamìstnavatelù) pro úèel této studie odhadujeme na

základì prùmìrné hodinové mzdy v ekonomice publikované

pro pìtileté vìkové kategorie podle pohlaví; prùmìrná hodino-

vá mzda se v roce 2007 pohybovala od 84 Kè do 141 Kè u mužù

a od 73 do 114 Kè u žen (ÈSÚ, 2008). Ušlou produktivitu v dù-

sledku morbidity jsme kalkulovali jen pro ekonomicky aktivní

jedince – za prùmìrný vìk odchodu do dùchodu pro ženy byla

stanovena hranice 59,4 roku a pro muže 62 let (ÈSÚ, 2009).

V roce 2007 bylo hospitalizováno celkem 14 332 osob

s diagnózami V00–V99 (viz tabulka 4), z toho 9 942 (69 %)

bylo v produktivním vìku (tabulka 5); tyto osoby strávily

v hospitalizacích celkem 124 031 dní, z toho 82 718 (66 %)

byly hospitalizace osob v produktivním vìku (viz tabulka 4

a 5). Muži se v dùsledku hospitalizací na následky doprav-

ních nehod zasloužili o celkovou ušlou produktivitu ve výši

54,7 mil Kè, u žen šlo o 21,1 mil Kè. Nehodám pod vlivem al-

koholu mùžeme analogickou kalkulací pøiøaditelného podí-

lu jako v pøípadì pøímých nákladù pøiøadit 6,5 mil Kè

(4,7 mil Kè u mužù a 1,8 mil Kè u žen), pokud jde o alkohol,

a 0,1 mil Kè, pokud jde o nelegální drogy u mužù – u žen byl

podíl pod vlivem drog zanedbatelný, viz tabulka 5.

� 4 MORTALITA V SOUVISLOSTI
S NEHODAMI POD VLIVEM ALKOHOLU
A NELEGÁLNÍCH DROG
Podle Informace o nehodovosti 2007 bylo pøi dopravních ne-

hodách v roce 2007 usmrceno celkem 1123 osob, z nich èást

byla toxikologicky vyšetøena (viz tabulka 3). Podle analýzy

dat z registru mortality, která poskytnul pro úèel této stu-

die ÚZIS, zemøelo na následky nìkteré z diagnóz v katego-

rii V00–V99 celkem 1232 osob (935 mužù a 297 žen).

Podle MVÈR mìlo celkem 36 aktivních úèastníkù do-

pravních nehod v krvi alkohol. Tento údaj je asi ètyøikrát

nižší, než je tomu dle statistik na základì úmrtních listù.

Výroèní zpráva o stavu ve vìcech drog v ÈR v r. 2007 (Mrav-

èík, 2008), která pøi odhadu intoxikací u úèastníkù doprav-

ních nehod vychází z registru mortality spravovaného Ústa-

vem zdravotnických informací a statistiky, na podkladì

sbìru listù o prohlídce mrtvého (úmrtních listù), uvádí v ro-

ce 2007 celkem 44 øidièù, 66 chodcù a 18 cyklistù zemøelých

pøi dopravních nehodách, kteøí mìli v krvi etanol, tj. celkem

128 úèastníkù dopravních nehod (v prùmìru 32,9 %

z 389 vyšetøených). Odlišné výsledky mohou být dány neza-

znamenáním pozdìjších výsledkù pitvy do již vyplnìných

formuláøù o dopravní nehodì nebo odlišným posouzením

zavinìní nehody. Policie ÈR neprovádí pitvy a toxikologická

vyšetøení u všech úèastníkù dopravních nehod z dùvodu vy-

sokých nákladù. Neexistuje totiž všeobecný èi oborovì zá-

vazný pøedpis, který by upravoval, za jakých okolností se

má toxikologické vyšetøení provést; zpravidla se tak èiní

z naøízení policie, a to pøedevším u aktivních úèastníkù do-

pravní nehody (Mravèík, 2010).

Náklady v souvislosti s mortalitou jsou dvojího typu.

Jedná se o pøímé náklady na pitvu zemøelého a toxikologic-

ké vyšetøení. Dále jsou to tzv. nepøímé náklady vyjadøující

hodnotu lidského života – k jejich odhadu bude využito me-

tody human capital approach – hodnoty lidského kapitálu

na základì prùmìrné ušlé mzdy, a to podle doby dožití ze-

møelého. U odhadu pøímých i nepøímých nákladù spojených

s mortalitou bude využito výše uvedeného etiologického

faktoru z registru mortality (Mravèík, 2010).

� 4 / 1 Pøímé náklady spojené s morbiditou
Pøi pitvì úèastníkù dopravních nehod neexistuje závazný

pøedpis, který by urèoval, zda má být provedena pitva nebo

toxikologické vyšetøení. V § 115 zákona è. 141/1961 Sb.,

o trestním øízení soudním, je požadována pitva pøi podezøe-

ní ze spáchání trestného èinu, a to se souhlasem státního

zástupce. Pitva se tedy provádí z naøízení Policie ÈR nebo

na základì posouzení lékaøe èi ústavu.

V roce 2007 bylo pitváno celkem 1 207 tìl osob, které

zemøely na následky dopravní nehody, u 632 bylo provede-

no toxikologické vyšetøení. Podle vyjádøení Øeditelství služ-

by dopravní policie je cena soudní pitvy naøízené státním

zástupcem nìkolikanásobnì vyšší, než je cena pitvy lékaø-

ské (dle sdìlení ØSDP jde o 35 000 Kè, standardní pitva

pod kódem výkonu 87110 byla oproti tomu v rámci zdra-

votního pojištìní ocenìna pøibližnì na 800 Kè, cena toxiko-

logického vyšetøení potom na 490 Kè). Poèet pitev, které

uhradily orgány èinné v trestním øízení, není Policií ÈR

publikován, mùžeme jej však odhadnout jako 30 % všech

realizovaných vyšetøení, tedy jako podíl pozitivních pøípa-

dù uvádìných policií (36 úèastníkù nehod pozitivních na

alkohol) a poètu pozitivních pøípadù identifikovaných

SSLST ÈLS JEP (registr mortality, viz výše), kterých bylo

v roce 2007 celkem 128.

Náklady na toxikologická vyšetøení plnì pøiøazujeme

užívání alkoholu a nelegálních drog, náklady na pitvy pøi-

øazujeme na základì výše uvedeného podílu pozitivních pøí-

padù. Celkové pøímé náklady spojené s úmrtím pøi doprav-

ních nehodách pod vlivem alkoholu potom odhadujeme na

4,67 mil Kè pro alkohol a 1,87 mil Kè pro nelegální drogy, ví-

ce v tabulce 6.

� 4 / 2 Nepøímé náklady spojené s mortalitou
Ušlá produktivita je pro úèel této studie kalkulována pro-

støednictvím metody human capital approach, tedy diskon-

tovaných budoucích výdìlkù zemøelé osoby, a vyjadøuje tak

budoucí ušlou produktivitu všech osob, které v dùsledku

onemocnìní pøiøaditelných návykovým látkám zemøely ve
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sledovaném roce. Metodika COI studií souèasnì nezahrnu-

je náklady a výnosy státního rozpoètu, které považuje za ne-

produktivní transfery; tato studie tedy nevyèísluje objemy

nevyplacených dùchodù èi sociálních dávek v dùsledku

mortality.

V rámci nepøímých nákladù je zde zohledòována ušlá

produktivita všech osob starších 18 let, na rozdíl od ušlé

produktivity v souvislosti s morbiditou jde tedy také o pro-

duktivitu osob v dùchodovém vìku, která vyjadøuje mimo ji-

né jejich domácí práci a akumulaci lidského kapitálu v prù-

bìhu života. Pro nepøímé náklady spojené s mortalitou byla

využita prùmìrná mzda v ekonomice pro rok 2007 pro muže

a ženy, a celková ušlá produktivita byla diskontována na

souèasnou hodnotu s využitím diskontní míry 6 % a vzorce

ušlá produktivita = budoucí pøíjmy / ( (1+0,06) ^ poèet let

dožití).5

Ušlá produktivita u mužù, kteøí zemøeli na následky

dopravních nehod, byla 1290 mil Kè, u žen potom 310,5 mil

Kè. Alkoholu jsme pøiøadili 32,9 % této èástky, nelegálním

drogám 11,7 %, celkem tedy 526,6 mil Kè pøiøaditelných al-

koholu (424,4 mil Kè u mužù a 102,2 mil Kè u žen)

a 187,3 mil Kè pøiøaditelných nelegálním drogám (150,9 mil

Kè u mužù a 36,3 mil Kè u žen). Tyto náklady vznikly jako

následek 13 099,1 let ztraceného života v dùsledku do-

pravních nehod pod vlivem alkoholu (10 877 u mužù

a 3 254 u žen) a 4 658,3 let ztraceného života u nelegálních

drog (3 868 u mužù a 1157 u žen) (tabulka 7). Tyto náklady

jsou velmi citlivé na zvolenou míru diskontního faktoru,

a to zejména s ohledem na nízký vìk úèastníkù dopravních

nehod. Každý další rok v budoucnosti má totiž díky diskont-

ní míøe nižší hodnotu než ten pøedchozí; s délkou diskonto-

vání a výší diskontního faktoru hodnota každého dalšího ro-

ku života významnì klesá.

� 5 VÝSLEDKY
Celkové zdravotní náklady na dopravní nehody byly

odhadnuty jako 2766,1 mld Kè. Zdravotní náklady na neho-

dy „pod vlivem“ pøedstavovaly 12,5 % této sumy. Náklady

na dopravní nehody pod vlivem alkoholu (a jejich prevenci)

v roce 2007 byly 648,3 mil Kè, spoleèenské náklady na do-

pravní nehody pod vlivem nelegálních drog popø. dalších

omamných látek byly 190,4 mil Kè.

Nejvìtší èást tìchto nákladù, celkem 85,9 %, pøedsta-

vovaly nepøímé náklady spojené s morbiditou a mortalitou

v dùsledku dopravních nehod pod vlivem alkoholu nebo ne-

legálních drog. Nejvyšší podíl na nich mìly nepøímé nákla-

dy spojené s mortalitou (81,2 % všech zdravotních nákladù

v pøípadì alkoholu a 98,3 % v pøípadì nelegálních drog).

Z hlediska pøímých nákladù pøedstavovaly nejvìtší po-

díl náklady spojené se zdravotními výkony, jež jsme proná-

sobili EF pro lehká zranìní – celkem šlo o 60,9 mil Kè. U ne-

legálních drog byly jako nejvyšší pøímé náklady odhadnuty

náklady na pitvy a toxikologická vyšetøení – 1,9 mil Kè

(tabulka 8).

� 6 DISKUSE
Náklady na dopravní nehody pod vlivem alkoholu nebo ne-

legálních drog pøedstavovaly v roce 2007 12,5 % nákladù na

vyšetøování všech dopravních nehod a jejich prevenci.

Vzhledem k tomu, že pod vlivem bylo dle statistik MVÈR

zpùsobeno celkem 4,13 % dopravních nehod, mùžeme kon-

statovat, že dopravní nehody pod vlivem pøedstavují rela-

tivnì vyšší zátìž na vzniklé spoleèenské náklady, než je to-

mu u dalších dopravních nehod. Dopravní nehody pod vli-

vem pøedstavují velmi významný podíl na mortalitì

v souvislosti s dopravními nehodami – 44 % ušlé produktivi-
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Tabulka 6 / Table 6

Pøímé náklady v souvislosti s mortalitou u dopravních nehod pod vlivem alkoholu a nelegálních drog

Direct costs of mortality as a result of road accidents under the influence of alcohol and illicit drugs

Poèet

pøípadù

Cena za

jednotku

Pøiøaditelných

alkoholu

Náklady alkoholu

(mil Kè)

Pøiøaditelných NL Náklady nelegální

drogy (mil Kè)

Pitva úèastníkù dopravních

nehod zdravotnická (odhad na

základì podílu identifikovaných

pozitivních pøípadù)

845 800 Kè 32,90% 0,22 11,70% 0,08

Pitva úèastníkù dopravních

nehod soudní (odhad na

základì podílu identifikovaných

pozitivních pøípadù)

362 35 000 Kè 32,90% 4,17 32,90% 1,48

Toxikologické vyšetøení

(ethanol)

634 480 Kè 100,00% 0,30 100,00% 0,30

CELKEM 1207 n.a. n.a. 4,70 n.a. 1,87

ZDROJ: MVÈR, 2008 („RAP“); ØSDP.

SOURCE: Ministry of Interior of the CR, 2008 ("RAP"); TPD.

5/ Tato míra je obvyklá v zahranièních studiích a souèasnì byla využita ve

studii PAD COI 1998 (Zábranský et al., 2001).



ty v dùsledku úmrtí pøi dopravních nehodách lze pøiøadit

nehodám pod vlivem (viz tabulka 8). To mùže být dáno rela-

tivnì nízkým vìkem úèastníkù tìchto nehod.

Vysoký podíl mortality pod vlivem byl dán také již dis-

kutovaným vyšším odhadem pro úmrtí pod vlivem alkoholu

a nelegálních drog (podíly osob, jež mìly v krvi alkohol, byly

v této kalkulaci stanoveny jako 32,9 % v pøípadì alkoholu

a 11,7 % v pøípadì nelegálních drog (Mravèík, 2010). V této

souvislosti je tøeba zvažovat, do jaké míry mohou být pod-

hodnoceny další statistiky Policie ÈR ohlednì dopravních

nehod pod vlivem (s výjimkou již diskutovaných statistik

úmrtí pøi dopravních nehodách pod vlivem). Pøipomeòme

výši dalších pøiøaditelných podílù použitých v této studii –

podíl dopravních nehod spáchaných pod vlivem omamných

látek ve výši 4,13 %, podíl tìžkých zranìní pod vlivem alko-

holu 8,76 %, lehkých zranìní pod vlivem ve výši 10,53 %; ty-

to podíly jsou odhadovány jako podíly na všech pøípadech –

poèet provedených testù na alkohol pøitom v žádném z tìch-

to pøípadù není znám; takto musíme pøedpokládat, že byl

test na alkohol proveden pøi všech náhodných kontrolách

a pøi všech pøestupcích nebo dopravních nehodách, což ne-

musí odpovídat realitì. To platilo v roce 2007 pro alkohol,

a ještì více pro nelegální drogy – „protestovanost“ na nele-

gální drogy byla v daném roce pomìrnì nízká, konkrétnì

2 758 testù oproti odhadovaným 8 mil dechových zkoušek

(MVÈR, 2008).

Za tìchto okolností je naše analýza spíše vyjádøením

zdravotních nákladù na dopravní nehody pod vlivem tak,

jak je vykazují statistiky jednotlivých útvarù Policie ÈR,

než odhadem skuteèných spoleèenských nákladù na do-

pravní nehody zpùsobené pod vlivem alkoholu a nelegál-

ních drog. Tato práce souèasnì v souladu s tímto výkaznic-

tvím a platnou legislativou Èeské republiky pøiøazuje uží-

vání návykových látek veškeré náklady „pod vlivem“ a dále

nediskutuje skuteèný dopad jednotlivých látek na kognitiv-

ní schopnosti øidièù.

� 7 ZÁVÌR
Zdravotní náklady na dopravní nehody pod vlivem alkoholu

a dalších drog v Èeské republice dosáhly celkem 838,7 mil

Kè, z toho 648,3 mil Kè náleží dopravním nehodám pod vli-

vem alkoholu, zbývající èást (190,4 mil Kè) pøipadá nelegál-

ním drogám. Jejich významnou èást pøedstavují náklady

spojené s mortalitou, tedy ušlá produktivita aktivních
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Tabulka 7 / Table 7

Mortalita v souvislosti s dopravními nehodami pod vlivem omamných látek

Mortality as a result of road accidents under the influence of psychoactive substances

VDG Èlenìní dopravních nehod

dle MKN 10

UŠLÁ PRODUKTIVITA – MUŽI

(mortalita, diskont.)

UŠLÁ PRODUKTIVITA - ŽENY

(mortalita, diskont.)

POÈET LET ZTRACENÉHO

ŽIVOTA muži

POÈET LET ZTRACENÉHO

ŽIVOTA ženy

mil Kè z toho

alkohol

z toho

drogy

mil Kè z toho

alkohol

z toho

drogy

poèet let z toho

alkohol

z toho

drogy

poèet let z toho

alkohol

z toho

drogy

V01–V09 Chodec zranìný pøi dopravní

nehodì

336,9 110,9 39,4 128,3 42,2 15,0 6498 2138,0 760,3 2974 978,5 348,0

V10–V19 Cyklista zranìný pøi dopravní

nehodì

137,3 45,2 16,1 22,5 7,4 2,6 1781 586,1 208,4 489 161,0 57,3

V20–V29 Jezdec na motocyklu zranìný

pøi dopravní nehodì

92,3 30,4 10,8 4,2 1,4 0,5 3700 1217,2 432,9 309 101,8 36,2

V30–V39 Èlen osádky tøíkolového

motorového vozidla

1,2 0,4 0,1 0,5 0,2 0,1 41 13,5 4,8 56 18,5 6,6

V40–V49 Èlen osádky osobního

automobilu

372,8 122,6 43,6 82,1 27,0 9,6 11392 3747,8 1332,8 3670 1207,4 429,4

V50–V59 Èlen osádky dodávkového

nebo lehkého nákl. vozidla

18,4 6,0 2,1 0,0 0,0 0,0 586 192,6 68,5 0 0,0 0,0

V60–V69 Èlen osádky tìžkého

nákladního vozidla

11,5 3,8 1,3 0,0 0,0 0,0 292 96,2 34,2 0 0,0 0,0

V70–V79 Èlen osádky autobusu zranìný 2,1 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 20 6,5 2,3 0 0,0 0,0

V80–V89 Jiné nehody pøi pozemní

dopravì

311,2 102,4 36,4 73,0 24,0 8,5 8568 2818,9 1002,4 2390 786,5 279,7

V98–V99 Jiné a neurèené dopravní

nehody

6,3 2,1 0,7 0,0 0,0 0,0 183 60,3 21,4 0 0,0 0,0

CELKEM 1290,0 424,4 150,9 310,5 102,2 36,3 33061 10877,0 3868,1 9890 3253,7 1157,1

ZDROJ: Registr mortality (ÚZIS).

SOURCE: Mortality Register (maintained by Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic, ÚZIS).



úèastníkù dopravních nehod, v jejichž tìle byl zjištìn alko-

hol. Tyto náklady ve výši 713,8 mil Kè vyjadøovaly celkem

19 155 let ztraceného života. Zatímco podíl dopravních ne-

hod „pod vlivem“ na všech dopravních nehodách byl Policií

ÈR pro rok 2007 urèen jako 4,13 %, podíl ušlé produktivity

„pod vlivem“ na celkové ušlé produktivitì v dùsledku do-

pravních nehod byl 44 %.

Dopravní nehody pod vlivem alkoholu tak pøedstavují

významnou ztrátu na životech, které jsou pøedèasnì ukon-

èeny v produktivním vìku. Tento odhad je tím vyšší, èím

pøesnìjší jsou statistiky o podílu návykových látek na celko-

vém poètu dopravních nehod, popøípadì úmrtí a dalších ná-

sledcích. Pro zpøesnìní tohoto odhadu chybí jmenovatel

v daném podílu, tedy poèet provedených testù na alkohol

a nelegální drogy Policií ÈR.

Spoleèenské náklady dopravních nehod pod vlivem al-

koholu a nelegálních drog se dále skládají z nákladù na ma-

jetkové škody, z preventivní èinnosti Policie ÈR a z nákladù

spojených se šetøením dopravních nehod (vèetnì nepøímých

nákladù v podobì ušlé produktivity v dùsledku uvìznìní za

dopravní nehody spáchané pod vlivem alkoholu). Pøehled

tìchto nákladù pøináší druhá èást této analýzy publikovaná

v dalším èísle èasopisu Adiktologie.
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Tabulka 8 / Table 8

Celkové pøiøaditelné náklady na dopravní nehody pod vlivem a jejich prevenci

Total costs attributable to road accidents under the influence and the prevention of such accidents

ALKOHOL DROGY podíl DROGY/ALKOHOL CELKEM CELKEM DOPRAVA

mil Kè podíl na

celku a v

kategorii

mil Kè podíl na celku

a v kategorii

mil Kè podíl na celku

a v kategorii

mil Kè pod vlivem na

celkem

dopravì

ZDRAVOTNÍ NÁKLADY

pøímé

115,2 17,8% 3,1 1,2% 2,7% 118,3 14,1% 1165,6 10,1%

body za hospitalizaci 42,1 6,5% 0,5 0,3% 1,2% 42,6 5,1% 485,763 8,8%

ZUM/ZULP 8,2 1,3% 0,1 0,0% 1,2% 8,3 1,0% 94,2285 8,8%

vykony 60,3 9,3% 0,6 0,3% 1,0% 60,9 7,3% 573,947 10,6%

pitvy a toxikologická

vyšetøení

4,7 0,7% 1,9 1,0% 39,7% 6,6 0,8% 11,7 56,2%

NEPØÍMÉ NÁKLADY 533,1 82,2% 187,3 71,0% 35,1% 720,5 85,9% 1600,5 45,0%

ušlá produktivita

morbidita

6,6 1,0% 0,1 0,0% 1,2% 6,6 0,8% 82718 0,0%

ušlá produktivita

mortalita

526,6 81,2% 187,3 98,3% 35,6% 713,8 85,1% 1600,52 44,6%

CELKEM 648,3 100% 190,4 100% 7,2% 838,7 100,0% 2766,1 12,5%

% HDP 0,10% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,11% 0,0% 0,89% 0
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