SOUHRN – VYBRANÉ TÉMA
PRO LEPŠÍ ORIENTACI VE VÝDAJÍCH Z VE EJNÝCH ROZPO T

VYNAKLÁDANÝCH NA EŠENÍ

PROBLEMATIKY DROG V EVROPSKÝCH ZEMÍCH

Úvod
Silná politická v le zabývat se drogovým problémem v Evrop je vyjád ena nejen tvorbou vhodných
protidrogových politik, ale i objemem ve ejných finan ních prost edk ur ených na jejich realizaci. Jedním
z cíl protidrogového ak ního plánu EU (2005–2008) je vypracovat odhady ve ejných výdaj na ešení
problematiky drog1. Tento cíl je vzhledem ke zna né rozmanitosti politických struktur a systém ve ejných
rozpo t jednotlivých stát v Evrop velkou výzvou. Toto Vybrané téma je souhrnem nejnov jších údaj o
struktu e ve ejných výdaj , které poskytla národní monitorovací st ediska sít Reitox a další partne i
EMCDDA. Tyto nové údaje byly získány pomocí spole né metodiky, která kombinuje údaje dostupné
z výkaznictví ve ejných výdaj v rámci státních záv re ných ú t a odhady vynaložených výdaj získané
na základ obecn uznávaných systém klasifikace výdaj . V budoucnu by využívání a zdokonalování
t chto postup m lo p inést p esn jší a podrobn jší údaje s vyšší vypovídací schopností, napomoci lepší
srovnatelnosti sledovaných výdaj mezi jednotlivými zem mi. Zkvalitn ní postupu zjiš ování objemu
ve ejných výdaj vynaložených na protidrogovou politiku p isp je k vytvo ení p esn jší p edstavy o tom, jak
vysoké jsou výdaje evropských stát na tuto klí ovou oblast.
Definice ve ejných výdaj
• Termín „ve ejné výdaje2“ se vztahuje k hodnot zboží a služeb zakoupených / využitých vládou
n jakého státu s cílem zabezpe it výkon všech svých funkcí. Vy íslení ve ejných výdaj
vynaložených na ešení problematiky drog je prvním krokem v ekonomickém hodnocení
intervencí provád ných v rámci protidrogové politiky. Tato evaluace má p inést informace, na
jejichž základ bude možné ur it, zda je dosahováno zamýšlených výsledk , i nikoli.
• Pro stanovení prvních odhad evropských ve ejných výdaj vynaložených na ešení
problematiky drog byly použity dva typy výdaj : výdaje ú elov ur ené (labelled) a výdaje
ú elov neur ené (non-labelled), které zahrnují jak výdaje z ve ejných rozpo t (pozn.: v R se
jedná o výdaje ze státního rozpo tu a z územních rozpo t ) p ímo ur ené na realizaci opat ení
protidrogové politiky (tzv. ú elov ur ené výdaje), tak odhady dalších výdaj (ú elov
neur ených) souvisejících s ešením problematiky drog, u nichž však nelze jednozna n ur it,
zda se jedná o výdaje ur ené výhradn na ešení problematiky drog, protože jsou zpravidla
sou ástí výdaj vynaložených na realizaci široce definovaných program nebo akcí ( nap íklad
na b žnou policejní innost).
Metodika hlášení informací
• Národní monitorovací st ediska sít EMCDDA p sobící ve 27 lenských státech EU, Norsku
a kandidátských zemích EU specifikovala v roce 2007 v národních výro ních zprávách výdaje
ú elov ur ené na ešení problematiky drog. Úkolem národních monitorovacích st edisek bylo
vy íslit ze státního rozpo tu a územních rozpo t (regionálních, místních) nebo ze státních
záv re ných ú t za fiskální rok 2005 veškeré zjistitelné ve ejné prost edky vydávané na ešení
problematiky drog.

1

V eské republice jsou tyto výdaje zpravidla ozna ovány jako „výdaje na protidrogovou politiku“.
V eské verzi tohoto Vybraného tématu je používán termín „ve ejné výdaje“, který je ekvivalentem pojmu
„výdaje z ve ejných rozpo t “ užívaného v legislativ
eské republiky a odpovídá termínu, použitému ve
Výro ní zpráv o stavu ve v cech drog v R v r. 2006. V této zpráv , v kapitole 11, je proveden odhad výdaj
z ve ejných rozpo t vynaložených na ešení problematiky drog v R v r. 2006.
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•

•

Ú elov ur ené výdaje byly v zájmu zajišt ní konsistence p i srovnávání ve ejných výdaj z
hlediska asového i mezi jednotlivými zem mi klasifikovány pomocí dvou systém :
prost ednictvím mezinárodní klasifikace COFOG3 a rozlišováním typ drogových program podle
Reutera. Mezinárodní klasifikace COFOG je podrobná klasifikace funkcí vládních institucí nebo
socioekonomických cíl , jichž cht jí vládní (ve ejné) instituce dosáhnout p i vynaložení daných
ve ejných výdaj . Klasifikace podle Reutera bere v úvahu smysl a p edpokládané dopady
program protidrogové politiky (tj. prevence, lé by, vymáhání práva nebo minimalizace škod)
Bohužel ne všechny ve ejné výdaje vynakládané na ešení problematiky drog jsou ve státních
rozpo tech nebo státních záv re ných ú tech jako takové ozna ovány. K p ekonání tohoto
problému byly použity zvláštní modelové p ístupy umož ující odhadnout výši prost edk
zahrnutých v jiných ší eji koncipovaných programech a intervencích. Tyto výdaje ú elov
neur ené na ešení problematiky drog byly získány pomocí kalkulace„shora dol “ za ú elem
odhadnout tzv. p i aditelný podíl z výdaj , které se na ešení problematiky drog podílejí pouze
áste n . Tam, kde to bylo možné, národní monitorovací st ediska zkoumala a navrhovala
vhodné definice „p i aditelných podíl výdaj “, které lze použít k odhadu ú elov neur ených
výdaj na ešení problematiky drog. Národní monitorovací st ediska vycházela ze dvou položek
mezinárodní klasifikace COFOG, a to z funkce „ve ejný po ádek a bezpe nost“ (tj. výdaje na
policejní ochranu, soudnictví a v ze ství) a „zdravotnictví“(tj. výdaje na lé iva a zdravotnické
prost edky, ambulantní zdravotní pé i, ústavní zdravotní pé i a ve ejné zdravotnické služby).

První výsledky
• P i výpo tu odhadu objemu celkových ve ejných výdaj vynaložených na ešení problematiky
drog vzalo 23 zemí ze 30 (77 %) v úvahu ú elov ur ené výdaje, p i emž 21 zemí poskytlo
podrobné len ní t chto výdaj a 2 zem poskytly informace v souhrnné podob . 10 zemí (33 %)
p i adilo ú elov ur eným výdaj m kódy COFOG; 8 zemí (27 %) použilo klasifikaci podle
Reutera.
• Pokud jde o výdaje ú elov neur ené, 9 zemí (30 %) poskytlo odhady výdaj vynaložených na
ve ejný po ádek a bezpe nost a 6 zemí (20 %) odhady výdaj vynaložené na zdravotnictví.
• Podíl celkových výdaj ú elov ur ených na ešení problematiky drog se u jednotlivých zemí
pohyboval od 1 % do 47 %. V tšinu výdaj ú elov ur ených na ve ejný po ádek a bezpe nost
tvo ily výdaje vynaložené ve v ze ství (31 %) a policii (16 %), zatímco výdaje na soudnictví
p edstavovaly pouze 0,06 %. Ve výdajích na zdravotnictví byly ú elov ur ené výdaje
vynakládány zejména na ambulantní zdravotní pé i (68 %) a ústavní zdravotní pé i (16 %);
následovaly výdaje na lé iva a zdravotnické prost edky (7 %) a ve ejné zdravotnické služby
(7 %).
• Získané odhady ú elov neur ených výdaj ukazují, že v rozložení finan ních prost edk mezi
výdaji na zdravotnictví a na ve ejný po ádek a bezpe nost jsou nevyvážené. Celková
odhadovaná ástka ur ená na zdravotnictví (828 milion EUR) je v ostrém kontrastu s odhadem
ástky vynakládané v oblasti ve ejného po ádku a bezpe nosti (6,07 miliard EUR). Zatímco
výdaje ú elov neur ené na ešení problematiky drog p edstavovaly u výdaj na policii,
soudnictví a v ze ství v jednotlivých zemích 2 % až 11 % celkových ve ejných výdaj
vynakládaných na ve ejný po ádek a bezpe nost; u výdaj ú elov ur ených se jejich podíl v
uvedených položkách pohyboval jen v rozmezí 0,15 % až 1,25 %. Rozložení celkových ve ejných
výdaj na zdravotnictví bylo vyrovnan jší (0,03 % – 0,51 % výdaj ú elov neur ených oproti
0,02 % – 0,8 % u ú elov ur ených výdaj ). P estože jsou tedy výdaje vynakládané na ve ejný
po ádek a bezpe nost vyšší než výdaje na zdravotnictví, jsou výdaje na zdravotnictví v ú etních
a rozpo tových dokumentech uvád ny ast ji.
• Obecn lze íci, že jednotlivé zem mají k dispozici zna né množství kvalitních informací o
ve ejných výdajích na ešení problematiky drog: v 11 zemích bylo zjišt no, že ve ejné výdaje
související s drogami p edstavovaly v roce 2005 celkovou ástku 15,4 miliard EUR, což
odpovídalo 0,05 % až 0,48 % HDP t chto zemí. Extrapolací údaj na zbývající zem zahrnuté ve
studii byly celkové ve ejné výdaje vynakládané na ešení problematiky drog v Evrop pro
uvedený rok odhadnuty p ibližn na 34 miliard EUR, což odpovídá 0,3 % ástky HDP všech
sledovaných zemí. To znamená, že v roce 2005 bylo v pr m ru z každého milionu EUR HDP
n které evropské zem vydáno 3 000 EUR na ešení problematiky drog. To p edstavuje
pr m rné výdaje 60 EUR4 na jednoho Evropana ro n .
3

Mezinárodní klasifikace COFOG je v eské verzi ozna ována jako Klasifikace funkcí vládních institucí CZCOFOG. Tato klasifikace není v systému státní správy R dosud d sledn uplat ována.
4
Tj. cca 1460 K p i p epo tu kurzem platným v ervnu 2008.
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Záv ry
• Údaje p edložené v tomto Vybraném tématu jsou orienta ní; vzájemné srovnávání jednotlivých
zemí se v sou asné dob nedoporu uje. Rozpo tová odv tví vycházející z funk ního len ní
rozpo t jsou u výdaj na ešení problematiky drog (výdaj na protidrogovou politiku) stále ješt
p íliš obecná, souhrnná (agregovaná), p ekra ující rámec nebo prost nedostate n
identifikovatelná. Metody odhadu používané ve zpráv jsou dosud nesourodé a bude t eba je
doladit(5).
• Navíc len ní výdaj tak, jak bylo specifikováno ve zpráv , se týká hlavn ve ejných výdaj na
úrovni státního rozpo tu. Po zahrnutí výdaj územních rozpo t se ástky odhadovaných
ve ejných výdaj rozhodn zvýší.
• Toto Vybrané téma ukazuje pot ebu pokra ovat ve zlepšování postup zjiš ování a zp es ování
dostupných údaj o ve ejných výdajích vynakládaných na ešení problematiky drog. Dvojí
metoda navržená a použitá pro získávání odhad ve ejných výdaj se p edb žn ukázala být
sch dná a v decky solidní.

Jako Vybraná témata vycházejí každoro n t i tématicky zam ené podrobné p ehledy. Tato
Vybraná témata jsou založena na informacích, které Evropskému monitorovacímu centru pro drogy
a drogovou závislost (EMCDDA) poskytují ve svých národních výro ních zprávách lenské státy
EU, kandidátské zem a Norsko (podílí se na innosti EMCDDA od roku 2001).
Všechna Vybraná témata (v angli tin ) a jejich souhrny (ve 23 jazycích) jsou k dispozici na
internetové stránce EMCDDA: http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues

5

( ) Viz http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/public-expenditure, kde jsou publikovány
postupy odhadu použité jednotlivými zem mi.
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