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1 ÚVOD

Analýza spoleèenských nákladù alkoholu, tabáku a nelegálních drog v oblasti dopravních nehod vychází z Mezinárodních smìrnic pro odhad nákladù spojených s užíváním návykových látek (Single, 2003). Smìrnice, které byly pro odhad nákladù na dopravní nehody využity v øadì tzv. COI
studií (Cost of Illness – náklady na nemoc. D. J. Collins &
Lapsley, 2008; D. J. Collins & Lapsley, 2002; Rehm et al.,
2006), pøinášejí metodologii odhadu tzv. nákladù obìtované
pøíležitosti – tj. zdrojù, které by spoleènost mìla k dispozici,
pokud by užívání návykových látek neeexistovalo. Dìlí se
na pøímé náklady (náklady institucí, napø. policie, zdravotnictví aj.), na nepøímé náklady (ušlá produktivita v dùsledku nemocnosti a úmrtnosti). V nìkterých studiích jsou vyjadøovány také náklady nehmotné, tedy subjektivní náklady jednotlivcù spojené s utrpením.
Tato analýza je souèástí studie Spoleèenské náklady
užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v Èeské republice za rok 2007 (IGA MZ, grant è. NS/10034-4); vyjadøuje
náklady v souvislosti s dopravními nehodami „pod vlivem“
alkoholu a nelegálních drog. Spoleèenské náklady dopravních nehod spáchaných pod vlivem alkoholu a nelegálních
drog jsou na základì výše uvedených smìrnic rozdìleny do
pìti oblastí: (i) škody na majetku zpùsobené pøi dopravních
nehodách pod vlivem alkoholu; (ii) náklady spojené s úrazy
vzniklými pøi dopravních nehodách (zdravotní péèe, ušlá
produktivita); (iii) náklady spojené s úmrtími pøi dopravních
nehodách (pitvy, ušlá produktivita); (iv) náklady spojené
s vyšetøováním dopravních nehod; (v) náklady spojené s testováním na alkohol a nelegální drogy a s prevencí užívání alkoholu za volantem. Tento èlánek se zabývá zejména náklady na vymáhání práva, viz (i), (iv) a (v), zdravotní náklady,
viz (ii) a (iii), byly spolu s pøehledem zahranièních studií nákladù na dopravní nehody pod vlivem psychotropních látek
publikovány v Adiktologii è. 2/2012 (Bìláèková et al., 2012).
Náklady na dopravní nehody pod vlivem alkoholu se
v dostupných zahranièních studiích pohybovaly v rozpìtí od
0,07 % HDP do 3,23 % HDP (McKenna et al., 1996). Náklady na dopravní nehody pod vlivem nelegálních drog se pohybovaly v rozpìtí od 0,01 % HDP (Rehm et al., 2006) do
0,06 % HDP (D. J. Collins & Lapsley, 2008), více viz (Bìláèková et al., 2012). Podle jediného dostupného odhadu nákladù na dopravní nehody v Èeské republice byly celkové „ztrá-

ty“ z dopravní nehodovosti za rok 2006 celkem 48,3 mld. Kè,
tj. celkem 1,7 mld. EUR (Daòková, 2007)1. Tato práce pøináší kromì odhadu nákladù na majetkové škody a na vymáhání práva v souvislosti s tìmito nehodami také odhad celkových spoleèenských nákladù spojených s dopravními nehodami v ÈR v roce 2007, tj. vèetnì nákladù zdravotních.
l

2 MAJETKOVÉ ŠKODY

l

2 / 1 Škoda na vozidlech a na dalším
majetku
Podle Øeditelství SDP Policejního prezidia ÈR (dále jen
ØSDP) byly v Èeské republice škody v souvislosti s dopravními nehodami za rok 2007 celkem 8 467 mil. Kè. ØSDP dále na základì žádosti øešitelù studie sdìlilo, že náklady na
dopravní nehody pod vlivem alkoholu byly 366,8 mil. Kè,
což pøedstavuje 4,3 % ze všech škod v souvislosti s dopravními nehodami (tento pomìr je o nìco vyšší, než je výše podílu
nehod spáchaných pod vlivem alkoholu v Èeské republice
za rok 2007 na všech nehodách v tomto roce); øidièi pod vlivem alkoholu tedy pùsobili na silnicích relativnì vìtší škody na jednu spáchanou nehodu než ti, kteøí alkohol nepožili.
Pokud jde o nelegální drogy, uvádí ØSDP 3,6 mil. Kè, což
pøedstavuje 0,04 % všech škod na hmotném majetku zpùsobených pøi dopravních nehodách (stejnì jako podíl nelegálních drog na všech spáchaných nehodách), více viz tabulka 1.
l

2 / 2 Administrativní náklady pojišťoven

Podle výroèní zprávy Èeské asociace pojišťoven za rok 2007
vyøídily pojišťovny v Èeské republice v roce 2007 celkem
2 261 715 pojistných událostí, z toho 13,2 % byly havárie nekolejových motorových vozidel a 14,6 % bylo plnìní z titulu
odpovìdnosti z provozu vozidla v souvislosti s dopravní nehodou (ÈAP, 2008).2 Celkem bylo tedy 27,8 % pojistných
událostí spojeno s dopravními nehodami. Asociace pojišťoven souèasnì uvádí náklady všech pojišťoven na vyøizování
1/

Jedná se o údaj zveøejnìný Centrem dopravního výzkumu na zákla-

dì údajù od Èeské asociace pojišťoven.
2/

K dalším pojistným událostem patøily živelné pohromy (6,8 %), krádeže

(1,7 %), plodiny, lesy a zvíøata (0,14 %), úrazy (8,6 %), životní pojištìní (32,6 %),
dùchodové pøipojištìní (2,1 %), léèebné výlohy v zahranièí (1,99 %), zákonné
pojištìní odpovìdnosti zamìstnavatele (3,3 %), všeobecná odpovìdnost za
škody (6,6 %) a ostatní rizika (8,4 %).

Tabulka 1 / Table 1
Dopravní nehody pod vlivem alkoholu a drog a hmotné škody v mil. Kè
Road accidents under the influence of alcohol and other drugs and related material damage (CZK million)
ROK 2007

CELKEM

ALKOHOL

NELEGÁLNÍ DROGY

CELKEM ALKOHOL A DROGY

poèet

poèet

podíl

poèet

podíl

poèet

podíl

Poèet nehod

182 736

Hmotná škoda v mil. Kè

8 467,3

7 466

4,09 %

78

0,04 %

7 544

4,13 %

366,77

4,33 %

3,61

0,04 %

370

4,37 %

ZDROJ: Øeditelství služby poøádkové policie
SOURCE: Public Order Police Directorate
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Tabulka 2 / Table 2
Administrativní náklady pojišťoven na dopravní nehody
Insurers’ administrative costs for road accidents
Ukazatel

POÈET

PODÍL

Poèet vyøízených pojistných událostí celkem

2 261 715

100,0 %

z toho havárie motorových vozidel kromì kolejových (podnikatelé i obèané)

298 322

13,2 %

z toho pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla (kromì zákonného)

330 483

14,6 %

UDÁLOSTI PØIØADITELNÉ DOPRAVNÍM NEHODÁM

628 805

27,8 %

Náklady na vyøizování pojistných událostí

1941,6 mil. Kè

—

NÁKLADY PØIØADITELNÉ DOPRAVNÍM NEHODÁM

539,8 mil. Kè

27,8 %

náklady pøiøaditelné dopravním nehodám pod vlivem alkoholu

22,1 mil. Kè

4,09 %

náklady pøiøaditelné dopravním nehodám pod vlivem nelegálních drog

0,2 mil. Kè

0,04 %

ZDROJ: CAP, 2008
SOURCE: Czech Insurance Association, 2008

pojistných událostí, které byly v roce 2007 1 941 mil. Kè.
Náklady pøiøaditelné vyøízení pojistných událostí v souvislosti s dopravními nehodami a mj. v souvislosti s výše uvedenými majetkovými škodami byly odhadnuty jako 539 mil.
Kè (27,8 % z 1 941 mil. Kè).
Pro urèení nákladù pøiøaditelných dopravním nehodám pod vlivem alkoholu z výše uvedených pojistných událostí jsme použili pøiøaditelné podíly 4,09 % a 0,04 %, tedy
podíl dopravních nehod pod vlivem alkoholu a nelegálních
drog vypoètený na základì informace o poètu dopravních
nehod spáchaných pod vlivem alkoholu. Administrativní
náklady pojišťoven pøiøaditelné dopravním nehodám pod
vlivem alkoholu tak pøedstavovaly 22,1 mil. Kè, u nelegálních drog šlo o 0,2 mil. Kè; více tabulka 2 .
l

3 NÁKLADY NA VYMÁHÁNÍ PRÁVA

Náklady spojené s vymáháním práva v souvislosti s dopravními nehodami pod vlivem alkoholu a nelegálních drog mùžeme rozdìlit do následujících oblastí a institucí/útvarù:
(a) náklady spojené s prevencí alkoholu za volantem – preventivní kampanì (Ministerstvo dopravy ÈR); (b) náklady
spojené s testováním na alkohol pøi dopravnì bezpeènostních
akcích a s náhodným testováním øidièù, vèetnì tìch, kteøí se
dopouštìjí jiných dopravních pøestupkù (Služba dopravní
policie Policie ÈR – dále jen SDP, resp. její Skupina I, Služba
Poøádkové a železnièní policie Policie ÈR – dále jen SPŽP;
obecní policie); (c) náklady spojené s vyšetøováním dopravních nehod (SDP – Skupina II; SPŽP; Hasièský sbor ÈR)3.
Služba dopravní policie (SDP) byla v roce 2007 rozdìlena na dvì organizaèní složky – Skupinu I, jež provádìla dohled na silnicích a dálnicích, a Skupinu II, jež mìla na starosti problematiku dopravních nehod. Èinnosti spojené
s testováním øidièù na alkohol pøi dopravnì bezpeènostních
akcích, náhodném testování øidièù pøi bìžných kontrolách

a testování øidièù, kteøí se dopustili jiných dopravních pøestupkù, provádìla pøevážnì Skupina I; tyto náklady
považujeme za „prevenci“ dopravních nehod a øízení „pod vlivem“. Èinnosti vzniklé až v souvislosti s dopravními nehodami, které provádìla pøevážnì Skupina II, budou popsány
v následujícím oddílu. Pøestupky a trestné èiny v souvislosti
se samotným užitím alkoholu a nelegálních drog za volantem
lze považovat za analogii k tzv. primární alkoholové/drogové
kriminalitì; dopravní nehody „pod vlivem“ jsou analogické
k tzv. sekundární alkoholové/drogové kriminalitì. Uvedené
èlenìní èinnosti útvarù SDP vychází ze známé klasifikace tzv.
alkoholové/drogové kriminality (Štefunková et al., 2012).
Metodou odhadu nákladù pøiøaditelných dopravním
nehodám a jejich „prevenci“ v oblasti vymáhání práva bylo
urèení tzv. etiologického podílu „pod vlivem“ na celkovém
objemu nákladù spojených s dopravními nehodami a jejich
„prevencí“; u vybraných útvarù bylo tøeba urèit také podíl
„dopravy“ na jejich celkové èinnosti. U vybraných útvarù
byly známy celkové náklady na danou èinnost v Kè (napø.
preventivní kampanì). Èastìji bylo nutno náklady na danou èinnost odhadovat; k tomu byla využita prùmìrná
mzda pøíslušníka Policie ÈR ve služebním pomìru v roce
2007 publikovaná ve Státním závìreèném úètu Èeské republiky (tj. v rámci analýzy byl odhadován poèet plných služebních úvazkù využitých k dané èinnosti, jež byl následnì
vynásoben prùmìrnou roèní mzdou). Ke mzdovým nákladùm byly dále pøiøazeny tzv. „bìžné“ náklady (tj. mzdové
náklady byly vynásobeny koeficientem 1,7; ten pøedstavoval prùmìrnou výši bìžných nákladù zjištìných na úrovních rùzných policejních složek – Policie ÈR ve státním závìreèném úètu, vybrané rozpoèty policie obcí a mìst apod.).4

4/

Celkový rozpoèet jednotlivých útvarù Policie ÈR, tedy napøíklad SDP ÈR,

stejnì jako dalších složek, jež budou odkazovány v této kapitole, není znám
3/

Poèet pøestupkù v souvislosti s dopravními nehodami není u obecní poli-

a publikován – tyto jednotky nejsou ve státním závìreèném úètu v rámci Minis-

cie znám. Náklady na èinnost obecní policie v souvislosti s dopravními nehoda-

terstva vnitra, pod které organizaènì spadá, zvlášť vyèlenìny a samy své roz-

mi pod vlivem proto považujeme za zanedbatelné.

poèty ve výroèních zprávách o èinnosti nepublikují.
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Tabulka 3 / Table 3
Dopravnì bezpeènostní akce a jejich zamìøení na alkohol a jiné omamné látky
Road safety campaigns and their focus on alcohol and other psychoactive substances
Poèet

Zamìøených na alkohol

Podíl zamìøených na alkohol

Poèet celostátních DBA

11

7

63,6 %

Poèet krajských DBA

121

58

47,9 %

Poèet okresních DBA

1 013

686

67,7 %

Pøiøaditelné alkoholu – vážený prùmìr

-

-

66,2 %

ZDROJ: MVÈR 2008 („RAP“), vážený prùmìr dopoèet
SOURCE: Czech Ministry of the Interior (“RAP”), weighted average, additional recalculations

(a) náklady spojené s prevencí alkoholu za volantem –
preventivní kampanì
V roce 2007 probìhly dvì celonárodní preventivní
kampanì zamìøené na prevenci návykových látek za volantem – „Domluvme se“ a „The Action“. Náklady na tyto kampanì ze státních zdrojù dosáhly celkem 54,9 mil. Kè
(MDÈR, 2008).
(b) náklady spojené s testováním na alkohol pøi dopravnì bezpeènostních akcích a náhodném testování øidièù, vèetnì tìch, kteøí se dopouští jiných dopravních pøestupkù
SDP realizovala v roce 2007 celkem 11 celostátních,
121 krajských a 1013 okresních dopravnì bezpeènostních
akcí; podle zprávy RAP odhadujeme, že asi 2/3 z nich
(66,2 %) byly zamìøeny na testování na alkohol a jiné
omamné látky (MVÈR, 2008) (tabulka 3). Zpráva RAP dále
uvádí, že „celkovì odsloužili policisté ve výkonu služby pøi
dopravnì bezpeènostních akcích 139,5 tis. hodin“; zpráva
souèasnì uvádí zapojení dalších útvarù,5 mezi které jsme
tento èas rozdìlili – úèast SDP byla odhadnuta na 44,5 tis.
hodin z tohoto èasu (tj. 23,9 plných služebních úvazkù za
pøedpokladu 233 pracovních dní v roce).6 Po vynásobení
úvazkù prùmìrnou mzdou a koeficientem bìžných nákladù
byly náklady na èinnost dohledu na dopravnì bezpeènostních akcích odhadnuty na celkem 15,4 milionu Kè, viz tabulka 6. Z této sumy jsme do nákladù na dopravní nehody
„pod vlivem“ zahrnuli uvedené 2/3, tj. podíl akcí, které byly
zamìøeny na testování na alkohol a nelegální drogy; náklady na dopravnì bezpeènostní akce v souvislosti s testováním na alkohol tak byly odhadnuty na 10,2 mil. Kè. Z toho
9,2 mil. Kè bylo pøiøazeno alkoholu a 1,0 mil. Kè bylo pøiøazeno nelegálním drogám.
Další složku preventivních aktivit zamìøených na testování alkoholu a jiných omamných látek za volantem pøedstavovaly aktivity pøímého dohledu provádìného Skupinou I,
pøi kterém byli øidièi rutinnì testováni na alkohol pomocí
detektoru alkoholu v dechu. Poèet realizovaných dechových
5/

Policisté SPŽP, kriminální policie a vyšetøování a cizinecké a pohranièní

policie.
6/

Skupina I dohled mìla podle zprávy RAP v roce 2007 k dispozici celkem

1209 plných pracovních úvazkù, Skupina II dohled – dálnice mìla k dispozici
1314 úvazkù.
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testù není bìžnì publikován, proto podíl èinnosti SDP
spojené s touto aktivitou odhadujeme s využitím publikovaných údajù o èinnosti dohledu a na základì sdìlení Øeditelství SDP ÈR. Podle zprávy RAP vykonávali dopravní policisté pøímý dohled na silnicích a dálnicích Èeské republiky
v roce 2007 po èas 1 341,6 tis. hodin (tj. 721 plných úvazkù,
z celkových 1 209 ve Skupinì I – viz pozn. 6; po vynásobení prùmìrnou mzdou a koeficientem bìžných nákladù šlo
o 463,4 mil. Kè). Øeditelství SDP ÈR pro úèel této studie sdìlilo, že jeden policista v rámci jednoho pracovního dne v dohledu zastaví v prùmìru 50 øidièù, na každého kontrolovaného øidièe tedy pøipadá asi 10 minut; ØSDP souèasnì uvedlo,
že kalibrace detektoru zabere cca 2 minuty – na základì tohoto údaje pøiøazujeme testování na alkohol a jiné omamné
látky 20 % èasu v rámci pøímého výkonu dohledu Skupinou
I. Náklady na testování øidièù na pøítomnost psychotropních
látek tak byly odhadnuty jako 92,7 mil. Kè; z toho 83,4 mil.
Kè v souvislosti s alkoholem a 9,3 mil. Kè v souvislosti s nelegálními drogami, viz tabulka 6.
Z hlediska pøímých nákladù na testování souvisí s výše
uvedenými dopravnì bezpeènostními akcemi a pøímým dohledem také náklady na lékaøské vyšetøení na alkohol
(zpráva RAP uvádí celkem 16 628 tìchto vyšetøení v roce
2007 a jejich prùmìrnou cenu 572 Kè), náklady na jednorázové testy na návykové látky (v roce 2007 jich bylo použito celkem 2 758, dle sdìlení ØSDP je cena jednoho testu
680 Kè), a koneènì náklady na poøízení náustkù na testování z dechových pøístrojù (dle sdìlení ØSDP 4,20 Kè za kus) –
poèet provedených dechových testù na alkohol v ÈR ovšem
není zveøejòován, odhad jsme provedli z èasu stráveného
pøímým dohledem a možného poètu provedených testù za
rok (tabulka 4). Celkem odhadujeme pøímé náklady na testování na alkohol na 43,1 mil. Kè a náklady na testování na
drogy nebo další omamné látky na 3,4 mil. Kè.
Poslední oblast, kterou pøiøazujeme „prevenci“ alkoholu za volantem, je vyšetøování pøestupkù v souvislosti s øízením „pod vlivem“. Za hlavní složku, jež se zabývala pøestupky v dopravì, byla urèena Skupina I SDP; pro zjednodušení pøedpokládáme, že na tuto èinnost vynaložila
veškerý èas nad rámec dopravnì bezpeènostních akcí,
tj. celkem 464,5 plných služebních úvazkù (z celkových
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Tabulka 4 / Table 4
Další pøímé náklady na testování na pøítomnost alkoholu a dalších omamných látek
Other direct costs of testing for alcohol and other psychoactive substances
Poèet

cena/ks

ALKOHOL
náústky (alkohol) / testy

8000000*

4,2

CELKEM

Poèet

ALKOHOL(mil Kè)

DROGY

33,6

680
4000

lékaøské vyšetøení

16628

572

9,5

CELKEM

n.a.

n.a.

43,1

cena/ks

CELKEM DROGY
(mil Kè)

2758

1,9

375

1,5

n.a.

3,4

ZDROJ: Øeditelství Služby dopravní policie; MVÈR, 2008 („RAP“);* odhad na základì èasu stráveného v dohledu a 20 % èasu vìnovaného testování na OPL
SOURCE: Traffic Police Directorate; Czech Ministry of the Interior, 2008 ("RAP");* estimates based on the time dedicated to law enforcement and 20% of the time dedicated to testing for psychoactive substances.

1 209; po vynásobení prùmìrnou mzdou a koeficientem bìžných nákladù šlo o 298,7 mil. Kè). Pokud jde o pøestupky „pod
vlivem“, v roce 2008 jich bylo na úrovni SDP celkem 3,5 % ze
všech 315 671 pøestupkù v dopravì (bez pøestupkù v souvislosti s dopravními nehodami, jež jsou analyzovány v následujícím oddílu) – jednalo se o pøestupky podle § 22 odst. 1 písm.
b) c) d) (MVÈR, 2008). Po vynásobení nákladù na pøestupkovou èinnost zjištìnou Skupinou I. podílem pøestupkù „pod vlivem“ odhadujeme náklady na nì na 10,5 mil. Kè (z toho
9,4 mil. Kè mùžeme pøiøadit alkoholu a 1,1 mil. Kè nelegálním drogám), viz tabulka 6. Šetøením pøestupkù v dopravì
se zabývala také SPŽP. Bìžné náklady vè. personálních
jsme pro SPŽP odhadli ze státního závìreèného úètu na základì známé prùmìrné mzdy a poètu zamìstnancù na
13 700 mil. Kè. Pøestupky v dopravì pøedstavovaly 54 %
z pøestupkové èinnosti zjištìné SPŽP; v roce 2008 z nich bylo „pod vlivem“ 3,08 %. Náklady pøiøaditelné pøestupkùm
pod vlivem tak byly vypoèteny na 227,5 mil. Kè (z toho
219,7 mil. Kè pøiøaditelných alkoholu). Pøestupky v dopravì šetøily také obecní policie; èinnost jejich 7 390 pøíslušníkù jsme vyjádøili bìžnými náklady ve výši 341,7 mil. Kè.
Z pøestupù šetøených obecní policii bylo 75 % v dopravì;
z nich bylo ménì než 1 % pod vlivem, pøiøaditelné náklady
uvedené v tabulce 6 byly odhadnuty na 0,2 mil. Kè (témìø
vše pøiøaditelné alkoholu).
Øízení pod vlivem návykové látky mùže být souèasnì
trestným èinem, dle policejní klasifikace jde o tzv. TSK7 771 –
Ohrožení pod vlivem návykové látky. V roce 2007 bylo objasnìno celkem 9 865 takto klasifikovaných trestných èinù, což
pøedstavovalo celkem 6,8 % všech trestných èinù; tìm jsme na
základì odhadu bìžných nákladù Policie ÈR ze státního závìreèného úètu pøiøadili náklady ve výši 1 203,3 mil. Kè8 (z toho
1 191,2 mil. Kè pøiøaditelných alkoholu).
(c) náklady spojené s vyšetøováním dopravních nehod
Jak uvádí tabulka 1, v roce 2007 došlo v Èeské republice celkem k 182,7 tis. dopravním nehodám, z toho

k 7466 nehodám (4,09 %) došlo pod vlivem alkoholu a k 78
nehodám (0,04 %) došlo pod vlivem nelegálních drog (Koníèek & Hoøin, 2008). V rámci analýzy pøiøazujeme užívání
psychotropních látek veškeré nehody, které byly vykázány
jako „pod vlivem“, tj. pøípadné další faktory, jako je stav vozovky, denní doba apod. považujeme pro úèel této studie
u nehod „pod vlivem“ za zanedbatelné. Náklady spojené
s dopravními nehodami „pod vlivem“ jsme zahrnuli jednak
v rovinì pøestupkù, které evidovala Skupina II SDP a také
SPŽP, a jednak v rovinì trestných èinù, které šetøila Policie
ÈR.
Pokud jde o dopravní nehody evidované SDP (Skupina
II) a SPŽP, v roce 2007 jich bylo „pod vlivem“ spácháno celkem 3 4069, tj. 2,01 % ze všech 169 690 pøestupkù v souvislosti
s dopravními nehodami u SDP a 1192 u SPŽP (tabulka 5). Pro
podíl nákladù „pod vlivem“ byl nicménì zvolen podíl 4,13 %,
protože lze pøedpokládat, že tyto útvary zasahovaly u všech
dopravních nehod, z nichž èást byla šetøena jako pøestupek
a èást jako trestný èin. Náklady pøiøaditelné èinnosti byly
odhadnuty jako 40,5 mil. Kè pro SDP (z toho bylo alkoholu
pøiøazeno 40,1 mil. Kè) a 305,3 mil. Kè pro SPŽP (z toho bylo
alkoholu pøiøazeno 278,1 mil. Kè).10 (Tabulka 6.)
Pokud jde o trestné èiny v souvislosti s dopravními nehodami, kterými jsou dle TSK 731 nehody silnièní – nedbalostní (výbìr §§ 180, 180d, 184, 201, 201a, 223, 224)11, v roce
2007 jich bylo spácháno celkem 9 133, z toho 45,31 % „pod
vlivem“, viz tabulka 5. Náklady pøiøaditelné jejich vyšetøo-

9/

Údaj o pøestupcích v souvislosti s DN pod vlivem (3 406) jsme získali ode-

ètením trestných èinù dopravních nehod pod vlivem od celkového poètu dopravních nehod pod vlivem; jednalo se celkem o 2 % všech pøestupkù v dopravì, které šetøila SDP – stejný podíl byl využit také pro SPŽP; pomìr mezi alkoholem a nelegálními drogami byl stanoven jako 90 : 10 na základì prùmìrných
hodnot pro podíl alkoholu a nelegálních drog u veškerého protiprávního jednání
v dopravì.
10/

Tabulka 6 využívá ke kalkulaci pøiøaditelných podílù také podíl, kterým se

daný útvar podílí na preventivní èinnosti v dopravì nebo na šetøení dopravních
nehod – proto je celkový rozpoèet tohoto útvaru kromì pøiøaditelného podílu al7/

Klasifikace používaná Policií ÈR namísto paragrafù trestního zákona.

koholu pronásoben také uvedeným podílem.

8/

Personální stav Policie ÈR byl pøedtím snížen o poèet SPŽP a SDP a také

11/

Dále by ještì pøicházel v úvahu TSK 730 – veškeré nehody úmyslné (§§

o poèet policistù Národní protidrogové centrály, která v oblasti vymáhání práva

179, 180d, 201, 201a, 257), v této kategorii jsou ale silnièní nehody vykazovány

plní zcela specifické úkoly.

spolu s nehodami leteckými, vodními, železnièními a kombinovanými.
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Tabulka 5 / Table 5
Dohled v dopravì, dopravní pøestupky a dopravní nehody identifikované v rámci jednotlivých útvarù – celkem a podíl pod vlivem
Traffic law enforcement, traffic code violations, and road accidents identified by the individual units – in total and the rate of alcohol-/drug-related incidents
CELKEM

CELKEM

DOPRAVA

„POD VLIVEM“

ALKOHOL

NELEGÁLNÍ DROGY

ALKOHOL A
NELEGÁLNÍ DROGY
poèet

poèet

%z

poèet

%z

celkem
Poèet dopravních nehod

poèet

dopravy

%z

poèet

dopravy

%z
dopravy

182736

182736

100,0

7544

4,13

7466

4,09

78

0,04

SDP – SKUPINA I

315 671

315 671

100,0

11 060

3,50

9 954

3,15

1 106

0,35

SPŽP

719 615

388 308

54,0

11 950

3,08

11 541

2,97

409

0,11

obecní policie

1 481 653

1 111 733

75,0

1 005

0,09

971

0,09

34

0,00

Policie ÈR (TSK 771)*

145 771

9 865

6,8

9 865

6,77

9 766

99,00

99

1,00

169 690

169 690

100,0

3 406

2,01

3 372

1,99

341

0,20

SPŽP

719 615

1 192

54,0

24

2,01

0,5

1,99

0,0

0,20

Policie ÈR (TSK 731)

1 481 653

9 133

6,3

4 138

41,95

4 101,0

41,57

37,0

0,38

Soudy

99 346

28 413

28,6

10 692

37,63

10 646,0

37,47

46,0

0,16

celkem (Dopravní policie)
DOHLED (pøestupky
v dopravì bez nehod)

DOPRAVNÍ NEHODY
SDP – SKUPINA II

* Jako celkem jsou myšleny všechny objasnìné a dodateènì objasnìné trestné èiny dle klasifikace TSK za rok 2007.
ZDROJ: Státní závìreèný úèet ÈR, MVÈR 2008 („RAP“), TSK, Informace o nehodovosti
* "TOTAL" refers to all the criminal offences cleared up immediately and subsequently according to the 2007 Tactical Statistics Classification.
SOURCE: National final accounts of the Czech Republic, Czech Ministry of the Interior, 2008 ("RAP"), TSC, accident rate data

vání jsme odhadli na 504,7 mil. Kè (z toho 500,2 mil. Kè pøiøaditelných alkoholu).
Další položkou související pøímo s dopravními nehodami byly výjezdy hasièù k dopravním nehodám, které pøedstavovaly 7,31 % všech výjezdù Hasièského sboru ÈR
(MV-GØHZS-ÈR, 2008). Náklady na èinnost hasièského
sboru jsou publikovány ve státním závìreèném úètu; alkoholu a nelegálním drogám jsme pøiøadili celkem 19,0 mil.
Kè, a to na základì podílu pro dopravní nehody „pod
vlivem“ – 4,13 %.
Pokud jde o právní a soudní výlohy spojené s dopravními nehodami, statistiky soudù a státních zastupitelství sledují trestné èiny v dopravì jako jednu z okolností trestné
èinnosti. V roce 2007 soudy odsoudily 21 250 osob za 28 413
trestných èinù v dopravì (což pøedstavuje 28,6 % z celkového poètu všech trestných èinù na úrovni soudù v roce 2007);
z nich bylo 10 646 (37,5 %) spácháno vlivem alkoholu
a 46 (0,2 %) vlivem OPL, viz tabulka 5. Tento podíl jsme využili také pro odhad nákladù na dopravní nehody na úrovni
státních zastupitelství. Bìžné náklady na èinnost soudù
a státních zastupitelství byly získány ze státního závìreèného úètu; dopravním nehodám „pod vlivem“ jsme pøiøadili celkem 239,2 mil. Kè na úrovni soudù a 218,4 mil. Kè na úrovni
státních zastupitelství. Náklady Vìzeòské služby ÈR spojené
s dopravními nehodami se nepodaøilo pøímo kvantifikovat.
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Další náklady na vymáhání práva mohou rovnìž vznikat v oblasti civilního práva (napøíklad v souvislosti s vymáháním náhrady škody), uvedené náklady však pro úèel
studie považujeme za náklady soukromé, a nebyly tedy
zahrnuty.
l

4 CELKOVÉ NÁKLADY

Majetkové náklady (392,7 mil. Kè), administrativní náklady (22,3 mil. Kè) a náklady na vymáhání práva jsou souèástí
spoleèenských nákladù v dopravì v souvislosti s alkoholem
a nelegálními drogami, jejichž pøehled pøináší tento oddíl. Pro
shrnutí, náklady na vymáhání práva v souvislosti s dopravními
nehodami pod vlivem pøedstavovaly v souètu 2 697,7 mil. Kè
(2 628,2 mil. Kè v souvislosti s alkoholem, 69,5 mil. Kè v souvislosti s nelegálními drogami). V pøípadì alkoholu byl ve vymáhání práva nejvìtší podíl nákladù vynaložen v souvislosti
s dechovými zkouškami na alkohol (53,6 %), u nehod souvisejících s nelegálními drogami to bylo jen 45,2 %.
Jak uvedla analýza zdravotních nákladù (Bìláèková et
al., 2012), v souvislosti s dopravními nehodami bylo vynaloženo 118,3 mil. Kè v rámci zdravotních výdajù, z toho
115,2 mil. Kè pro alkohol a 3,1 mil. Kè pro nelegální drogy.
Nepøímé náklady na úrazy v dùsledku dopravních nehod
„pod vlivem“ byly v analýze identifikovány jako 6,6 mil. Kè
v pøípadì morbidity (pøevážnì u alkoholu), a dále potom ne-
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Tabulka 6 / Table 6
Odhad bìžných nákladù pøiøaditelných na èinnost útvarù v oblasti dohledu nad bezpeèností silnièního provozu a dopravních nehod
Estimates of current costs attributable to the operation of traffic safety enforcement and traffic emergency units
CELKEM DOPRAVA

„POD VLIVEM“

bìžné

%z

bìžné

%z

bìžné

%z

bìžné

%z

náklady

celkem

náklady

celkem *

náklady

celkem *

náklady

celkem *

(mil Kè)

ALKOHOL

(mil Kè)

NELEGÁLNÍ DROGY

(mil Kè)

(mil Kè)

DOHLED (pøestupky
v dopravì, bez nehod)
SDP – SKUPINA I

777,5

100,0

113,3

n.a.

102,0

n.a.

11,3

n.a.

15,4

n.a.

10,2

66,2

9,2

59,54

1,0

6,62

463,4

n.a.

92,7

20,0

83,4

18,00

9,3

2,00

298,7

n.a.

10,5

3,5

9,4

3,15

1,0

0,35

SPŽP

13 700,0

54,0

227,5

1,7

219,7

1,60

7,8

0,06

obecní policie

341,7

75,0

0,2

0,1

0,2

0,07

0,0

0,00

Policie ÈR (TSK 771)

17 780,0

6,8

1203,3

6,8

1191,2

6,70

12,0

0,07

DOHLED A PØESTUPKY

n.a.

n.a.

1544,3

n.a.

1513,2

n.a.

31,2

n.a.

SDP – SKUPINA II

979,9

100,0

40,5

4,1

40,1

4,09

0,4

0,04

SPŽP

13 700,0

54,0

305,3

2,2

278,1

2,03

27,2

0,20

z toho DBA (dopravnì
bezpeènostní akce)
z toho testování
v rámci pøímého
dohledu
z toho další èinnost
dohledu (pøestupky
„pod vlivem“)

CELKEM
DOPRAVNÍ NEHODY

Policie ÈR (TSK 731)

17 780,0

6,3

504,7

2,8

500,2

2,81

4,5

0,03

Hasièský sbor ÈR

6 310,1

7,3

19,0

0,3

18,9

0,30

1,8

0,03

Soudy

2 223,0

28,6

239,2

10,8

238,2

10,72

1,0

0,05

Státní zastupitelství

2 029,0

28,6

218,4

10,8

217,4

10,72

0,9

0,05

DOPRAVNÍ NEHODY

n.a.

n.a.

1327,2

n.a.

1292,9

n.a.

35,9

n.a.

CELKEM
* Souèin podílu „pod vlivem“ (tabulka 5) a podílu èinnosti v dopravì na celkové èinnosti.
ZDROJ: Státní závìreèný úèet ÈR, MVÈR 2008 („RAP“), TSK, Informace o nehodovosti
* A multiple of the ratio "under the influence" (see Table 5) and the ratio of institution`s workload in transportation on it’s overal workload.
SOURCE: National final accounts of the Czech Republic, Czech Ministry of the Interior, 2008 ("RAP"), TSC, accident rate data

pøímé náklady mortality ve výši 713,8 mil. Kè (526,6 mil. Kè
pro alkohol, 187,3 mil. Kè pro nelegální drogy); tj. morbidita
pøedstavovala v prùmìru ménì než 1 % nepøímých nákladù.
Celkové spoleèenské náklady v souvislosti s dopravními nehodami „pod vlivem“ v roce 2007 byly 4 125,3 mil. Kè –
z toho 3 862,1 mil. Kè v souvislosti s alkoholem a 263,2 mil.
Kè v souvislosti s nelegálními drogami. Celkové spoleèenské náklady na dopravní nehody z libovolné pøíèiny byly
pøitom odhadnuty jako 25 296,4 mil. Kè. (Tabulka 7.)
l

5 DISKUSE

Náklady na dopravní nehody pod vlivem alkoholu nebo nelegálních drog pøedstavovaly v roce 2007 16,3 % všech spoleèenských nákladù na dopravní nehody a jejich prevenci.

Vzhledem k tomu, že pod vlivem bylo dle statistik MVÈR
zpùsobeno celkem 4,13 % dopravních nehod, mùžeme konstatovat, že dopravní nehody „pod vlivem“ pøinášejí relativnì vyšší spoleèenské náklady, než je tomu u dalších dopravních nehod.
Výsledek byl ovlivnìn zejména oficiálními statistikami Policie ÈR o poètu dopravních nehod, pøestupkù a trestných èinù pod vlivem – podíl pøípadù „pod vlivem“, tj. pozitivních testù a dechových zkoušek, je odhadován na celkovém poètu pøípadù, a nikoli na poètu „otestovaných“
pøípadù. Vzhledem k tomu, že evidence provedených testù
a dechových zkoušek není zveøejòována, a není tedy prùkazné, že by byly provádìny pøi každém pøestupku nebo dopravní nehodì, jmenovatel podílu „pod vlivem“ mùže být
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Tabulka 7 / Table 7
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
mil. Kè

DROGY
podíl na

mil. Kè

podíl na

CELKEM „POD VLIVEM“

CELKEM DOPRAVA

mil. Kè

mil. Kè

podíl na

podíl pod

celku a v

celku a v

celku a v

vlivem na

kategorii

kategorii

kategorii

celkem
doprava

MAJETKOVÉ

388,8

10,1 %

3,8

1,5 %

392,7

9,5 %

9007,1

4,4 %

366,8

94,3 %

3,6

94,4 %

370,4

94,3 %

8467,3

4,4 %

22,1

5,7 %

0,2

5,6 %

22,3

5,7 %

539,8

4,1 %

115,2

3,0 %

3,1

1,2 %

118,3

2,9 %

1165,6

10,1 %

42,1

36,5 %

0,5

15,8 %

42,6

36,0 %

485,8

8,8 %

ZUM/ZULP

8,2

7,1 %

0,1

3,1 %

8,3

7,0 %

94,2

8,8 %

výkony

60,3

52,3 %

0,6

20,5 %

60,9

51,5 %

573,9

10,6 %

pitvy a

4,7

4,1 %

1,9

60,6 %

6,6

5,5 %

11,7

56,2 %

2824,9

73,1 %

68,9

26,2 %

2893,8

70,1 %

13447,3

21,5 %

1513,2

53,6 %

31,2

45,2 %

1544,3

53,4 %

9653,6

16,0 %

837,3

29,6 %

33,9

49,3 %

871,2

30,1 %

2116,5

41,2 %

hasièi

18,9

0,7 %

1,8

2,7 %

20,7

0,7 %

461,2

4,5 %

právní a soudní

455,6

16,1 %

2,0

2,9 %

457,6

15,8 %

1216,1

0,4

533,1

13,8 %

187,3

71,2 %

720,5

17,5 %

1676,3

43,0 %

6,6

1,2 %

0,1

0,0 %

6,6

0,9 %

75,8

8,8 %

526,6

98,8 %

187,3

100,0 %

713,8

99,1 %

1600,5

44,6 %

3862,1

100 %

263,2

100 %

4125,3

100 %

25296,4

16,3 %

% HDP

0,11

n.a.

0,01

n.a.

0,12

n.a.

0,71

n.a.

CELKEM

16354,8

n.a.

6681,4

n.a.

23036,2

n.a.

n.a.

n.a.

23,61

n.a.

3,94

n.a.

27,55

n.a.

n.a.

n.a.

ŠKODY
škoda na
vozidlech a na
majetku
administrativní
náklady
pojišťoven
ZDRAVOTNÍ
NÁKLADY pøímé
body za
hospitalizaci

toxikologická
vyšetøení
VYMÁHÁNÍ
PRÁVA
testování na OPL
za volantem
vyšetøování
dopravních
nehod

výlohy
NEPØÍMÉ
NÁKLADY
ušlá produktivita
– morbidita
ušlá produktivita
– mortalita
CELKEM „POD
VLIVEM“

SPOLEÈENSKÉ
NÁKLADY
% spoleèenských
nákladù
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podhodnocen – a podíl „pod vlivem“ na všech pøípadech tak
mùže být ve skuteènosti vyšší.
Nejvýznamnìjší položku spoleèenských nákladù v souvislosti s dopravními nehodami pøedstavovaly v pøípadì alkoholu náklady na prosazování práva (73,1 %) – u nelegálních drog pøedstavovalo vymáhání práva jen 26,4 %, mj.
vzhledem k nízkému objemu „protestovanosti“. Naopak
u nelegálních drog mìly nejvyšší podíl nepøímé náklady
(71,2 %) z dùvodu využití odhadu mortality z jiného než policejního zdroje (Mravèík, 2010); pøi odhadu z registru byl
podíl „pod vlivem“ díky realistickému jmenovateli podstatnì vyšší. Z hlediska podílu nákladù na nehody „pod vlivem“
na celkové dopravì byly náklady související s mortalitou také nejvíce vychýleny – nehody „pod vlivem“ pøedstavovaly
až 44,5 % veškeré mortality pøi dopravních nehodách. To
souvisí jednak s výše uvedeným, zpøesnìným odhadem,
a jednak s nízkým vìkem úèastníkù silnièního provozu, kteøí umírají „pod vlivem“.
Z hlediska mezinárodního srovnání jsou náklady na
dopravní nehody pod vlivem alkoholu srovnatelné pouze
s Kanadou (0,12 % HDP v ÈR oproti 0,08 % HDP v Kanadì
v roce 2002), další zahranièní studie poskytují øádovì vyšší
odhady. V dalším výzkumu by bylo vhodné analyzovat legislativu upravující alkohol a nelegální drogy za volantem
v rùzných zemích a vztáhnout ji k výši spoleèenských nákladù. Relativnì vysoká protestovanost v souvislosti s alkoholem a s tzv. „nulovou tolerancí“ v Èeské republice totiž mùže
být jedním z dùvodù pro relativnì nízké spoleèenské náklady
dopravních nehod „pod vlivem“ v mezinárodním srovnání.
Studie je souèástí analýzy spoleèenských nákladù užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ÈR za rok 2007,
které byly odhadnuty na celkem 33,1 mld. Kè pro alkohol
a 6,7 mld. Kè pro nelegální drogy (Zábranský et al., 2011).
Náklady na dopravní nehody v souvislosti s alkoholem tak
pøedstavovaly 23,6 % spoleèenských nákladù pøiøaditelných alkoholu; náklady v souvislosti s nelegálními drogami
potom 3,9 % jejich celkových spoleèenských nákladù.

l

6 ZÁVÌR

Náklady na dopravní nehody pod vlivem alkoholu
a dalších drog dosáhly v Èeské republice v roce 2007 celkem
4 125,3 mil. Kè, z toho 3 862,1 mil. Kè (93,6 %) souviselo s alkoholem a 263,2 mil. Kè (6,4 %) s nelegálními drogami. Tento výsledek pøedstavoval 0,11 % HDP v pøípadì alkoholu
a 0,01 % HDP v pøípadì nelegálních drog, celkem tedy
0,12 % HDP pøiøaditelných v roce 2007 dopravním nehodám pod vlivem.12
Celkové spoleèenské náklady na všechny dopravní nehody a jejich prevenci byly identifikovány jako 25,3 mld. Kè,
tedy necelé 1 % HDP – spoleèenské náklady na nehody „pod
vlivem“ pøedstavovaly 16,3 % této sumy (podíl dopravních nehod „pod vlivem“ na všech nehodách byl pøitom jen
4,13 %). To poukazuje na relativnì vyšší spoleèenské náklady na jednu nehodu „pod vlivem“, než je tomu u dopravních
nehod zpùsobených jinou pøíèinou.
V pøípadì alkoholu pøedstavovaly nejvýznamnìjší položku náklady v souvislosti s vymáháním práva, resp. s testováním øidièù na alkohol (73,1 %). To mùže být také jednou
z pøíèin, proè spoleèenské náklady dopravních nehod v souvislosti s alkoholem dosahují v mezinárodním srovnání nejnižších hodnot. V pøípadì nelegálních drog byly nejvyšší položkou nepøímé náklady v souvislosti s mortalitou uživatelù
drog (71,2 %). Skuteènost, že u této položky byl proveden odhad z jiných než policejních zdrojù (registr mortality), demonstruje podhodnocení fenoménu øízení pod vlivem nelegálních drog z dùvodu nízké „protestovanosti“, minimálnì
pokud jde o údaje k roku 2007.

12/

HDP v roce 2007 bylo dle Èeského statistického úøadu 3 551 364 mil. Kè.
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