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Úvod

Pøes obecnì známé zdravotní dùsledky, které vyvolává 
epidemie kouøení, stále se nedaøí úspìšnì tuto novodobou 
„morovou ránu“ omezit. Je známá øada dílèích opatøení, 
jejich úspìšnost se však èasem snižuje, až se úplnì ztrácí.

Z existujících mìøení efektivity jednotlivých neceno-
vých protikuøáckých nástrojù (tj. zvyšování informo-
vanosti lidí, restrikce propagace a reklamy, opatøování 
kuøiva varovnými informacemi apod.) vyplývá, že jejich 
kombinace by pøivedla k zanechání kouøení 2 až 10 % 
kuøákù (10, 12). Náklady na aplikaci tìchto nástrojù 
(administrativa, materiálové vybavení center) jsou ve 
studiích (1, 16) vyhodnoceny na 0,005 až 0,02 % hrubého 
národního produktu (HNP) roènì. Necenová opatøení 
proti kuøáctví by pravdìpodobnì snížila pøíjmy do stát-
ního rozpoètu, pokles by však byl pozvolný a aplikace 
celého komplexu prostøedkù proti kuøáctví zahrnujících 
i vyšší zdanìní by pravdìpodobnì vedla k tomu, že by se 
v koneèném dùsledku pøíjmy nakonec zvýšily.

Zákaz nabídky tabáku by pravdìpodobnì nebyl usku-
teènitelný ani efektivní. Navíc s sebou prohibice pøináší 
další problémy, jako zvýšení kriminality a nákladù, napø. 
na posílení policie, vìzeòství. Èasto se hovoøí o tom, 
že pokud by bylo pìstování tabáku zakázáno, došlo by 
k úbytku pracovních pøíležitostí a že by na takový zákaz 
doplatily zemì, které tabák pìstují a jsou na nìm závis-
lé; tato hrozba se však týká pouze dvou zemí, které jsou 
na vývozu tabáku závislé: Malawi, kde tvoøí tabák 61 % 
celkového výdìlku z exportù a Zimbabwe (23 %). Naopak 
rùzné studie (4, 23, 24) dokazují, že pøi snížení spotøeby 
tabáku nebo pøi úplném odstranìní tabáku z trhu by se 
poèet pracovních pøíležitostí zvýšil, protože peníze døíve 
vynakládané na cigarety by spotøebitelé utratili za jiné 
zboží èi služby, což by vedlo ke vzniku nových pracovních 
pøíležitostí v jiných oborech než v tabákovém prùmyslu.

Ilegální obchodování s cigaretami je vážným problé-
mem. Výzkumy odhadují, že zhruba 30 %, neboli pøibližnì 
355 miliard, všech mezinárodnì obchodovaných cigaret 
je pašovaných (14). O efektivitì jednotlivých nástrojù 
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SOUHRN

V práci byly soustøedìny údaje o ekonomických nástrojích na snížení kuøáctví a analyzován vliv kuøáctví v roce 2003 na eko-
nomiku Èeské republiky, tj. byl porovnán objem pøíjmù a výdajù státního rozpoètu v dùsledku kuøáctví. 

Na základì metodických postupù zahranièních studií, dat a údajù z Ministerstva vnitra, 2001–2004; ÚZIS, 2003; ÚZIS, 2004, 
ÈSÚ, 2003 a ÈSÚ 2004 a jejich analýzy vyplynulo, že tabakismus má na veøejné finance ÈR vliv negativní. Kvùli kuøáctví bylo v roce 
2003 vynaloženo ze státního rozpoètu ÈR na likvidaci ekonomicky zjistitelných následkù kouøení o 15 mld Kè více, než èinil pøíjem. 
Tento alarmující výsledek je bezpochyby podhodnocený, protože nìkteré výdaje státu na likvidaci následkù kouøení nemohly být 
pro nedostatek dat vyèísleny a byly ve studii zanedbány. Také v pøípadech, kdy bylo možno poèítat výdaje z dostupných dat více 
zpùsoby, byl do výpoètu použit ten nejnižší. Lze pøedpokládat, že i v ostatních letech jsou ekonomické ztráty podobné.
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SUMMARY

This study concentrates on information about the economic measures used to curb the tobacco smoking habit, and about 
their effectiveness and cost-effectiveness. It also provides an analysis of the impact of smoking on the Czech economy in 2003 
weighing up the profits and losses within public funds caused by smoking.

Using the methods of nationwide studies in other countries, the data from the Czech Home Office, 2001–2004; Czech Insti-
tute of Health Information and Statistics, 2003 and 2006; Czech Statistical Office, 2003 and 2004, the analysis of the impact 
of smoking on the Czech economy shows that it has a negative impact on the public purse. The national treasury had a loss of 
approximately fifteen thousand million CZK because of the smoking habit in 2003. This alarming result is even underestimated 
as it was not possible to include some of the public expenses for liquidating the consequences of the smoking habit because of 
insufficient data. Moreover, in such cases when the public expenses could be counted in different ways, the lower one has been 
considered for the calculation. It can be estimated that the economic loss in other years would be similar.
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na snížení nelegálního obchodování s cigaretami zatím 
neexistuje pøíliš mnoho studií, ani s nimi není mnoho 
zkušeností. Pøesto mohou vlády zohlednit nìkolik fak-
tù: kolky, varovné nálepky v lokálním jazyce, dostateènì 
vysoké pokuty, které by výraznì pøevyšovaly oèekávaný 
zisk pašerákù; dále povinné oznaèování každého balíku 
sériovým èíslem a informací o distributorovi, velkopro-
dejci a vývozci (13).

Za hlavní ekonomický nástroj regulující spotøebu kuøi-
va, zejména cigaret, se pokládá jejich zdanìní. Existují dva 
základní typy tabákových daní: spotøební danì, které se 
dìlí na množstevní a hodnotové, a prodejní danì, které se 
dìlí na jednostupòové a vícestupòové. Mezi vícestupòové 
prodejní danì patøí daò z pøidané hodnoty (DPH). Výše 
množstevní spotøební danì závisí na množství zboží, tj. 
daò se platí napø. z každého kusu cigarety, z krabièky 
nebo balíku cigaret apod. Výše hodnotové spotøební 
danì se odvíjí od ceny cigaret, tj. èiní urèité procento 
ceny. Jednostupòové prodejní danì se aplikují pouze 
v jednom stadiu øetìzce „výroba – distribuce – prodej“, 
tzn. mohou být aplikovány pouze na prodej z výroby, 
prodej z velkoobchodu nebo na maloobchod. Vícestup-
òové prodejní danì se aplikují v rùzných stadiích øetìzce 
„výroba – distribuce – prodej“ na zboží nebo služby. Mezi 
tyto danì patøí i daò z pøidané hodnoty. 

Zvýšení daní zvyšuje cenu cigaret a má za následek 
nižší spotøebu cigaret v zemi a vyšší pøíjem státní poklad-
ny, a to jak ve vyspìlých, tak v rozvojových zemích (3, 26). 
Je pravda, že poptávka po cigaretách je závislá na cenì, 
ale „neelastická“: po zvýšení ceny se sníží, ale o ménì než 
o kolik se zvýšily ceny, protože závislí kuøáci èasto kou-
øit nepøestanou. Proto se cenová elasticita poptávky po 
cigaretách v rùzných zemích liší: pøi desetiprocentním 
zvýšení ceny se poptávka sníží obvykle v zemích s vyso-
kým dùchodem o 4 % a v zemích s nízkým dùchodem 
o 8 % (5, 10, 12).

Urèení optimální výše cigaretových daní závisí na 
mnoha politických, sociálních, kulturních i jiných fak-
torech. Podle doporuèení Svìtové banky by mìla daò 
z cigaret tvoøit 2/3 až 4/5 jejich prùmìrné ceny, což 
splòuje vìtšina vyspìlých zemí, zatímco v rozvojových 
zemích spotøebitelé nezaplatí na daních více než polo-
vinu ceny (25). 

V Èeské republice je u tabákových výrobkù apliko-
vána spotøební daò a DPH. Pøed r. 2007 byla specific-
ká spotøební daò z cigaret stanovena na 0,60 Kè/kus 
a hodnotová spotøební daò na 24 % ceny pro koneèného 
spotøebitele. Èástka danì složená z pevné a procentní 
sazby musí èinit minimálnì 1,13 Kè/kus. DPH cigaret je 
v souèasné dobì stanovena na 19 % ceny, souèet spotøební 
daò a DPH pøi cenì balíèku cigaret 60 Kè èiní pouze 56 % 
ceny. Od 1. ledna 2007 je spotøební daò z cigaret sice 
vyšší, avšak stále nedosahuje doporuèení Svìtové banky, 
aby cigaretové danì tvoøily 66 % až 80 % ceny. 

Cílem pøedkládané práce bylo analyzovat souèasný 
vliv kuøáctví na ekonomiku Èeské republiky, konkrét-
nì porovnat objem pøíjmù a výdajù státního rozpoètu 
v dùsledku kuøáctví. 

Metodika

Studie o ekonomice kuøáctví v ÈR byla provedena pro 
rok 2003, tj. poslední rok, pro který byla k dispozici data 
potøebná pro analýzu pøíjmù a výdajù státního rozpoètu 
ÈR, jež zpùsobuje kuøáctví. 

Na stranì pøíjmù z kuøáctví byly zohlednìny tyto 
položky: 

•  daò z pøidané hodnoty (DPH), spotøební daò a cla 
z cigaret; 

•  daò ze zisku tabákového prùmyslu;
•  ušetøené starobní dùchody díky pøedèasné úmrtnos-

ti zpùsobené aktivním i pasivním kuøáctvím.
Tento pøístup byl zvolen i ve studii o dopadech kuøác-

tví na veøejné finance ÈR, kterou si v roce 1999 nechala 
vypracovat firma Philip Morris ÈR a.s. (studie PM – 19). 
V zahranièních studiích (11) do výpoètù výnosù z kuøác-
tví dvì poslednì jmenované položky nevstupují. Na stranì 
kalkulace pøíjmù se tedy práce blíží spíše studii PM.

Na stranì výdajù kvùli kuøáctví byly zohlednìny tyto 
položky: 

•  zvýšené náklady státu na zdravotnictví v dùsledku 
kuøáctví; 

•  nemocenské dávky vyplacené kvùli nemocnosti zpù-
sobené aktivním i pasivním kuøáctvím a v dùsledku 
pracovních úrazù pøi požárech zavinìných kuøác-
tvím; 

•  jedna ètvrtina èástky, o kterou je snížen hrubý domá-
cí produk (HDP) ÈR kvùli pøedèasné úmrtnosti 
a nemocnosti v dùsledku kuøáctví a pøi požárech 
zpùsobených kuøáctvím;

•  ušlé danì z pøíjmu osob kvùli pøedèasné úmrtnosti 
a nemocnosti v dùsledku kuøáctví a pøi požárech 
zpùsobených kuøáctvím; 

•  invalidní, vdovské, vdovecké a sirotèí dùchody vyplá-
cené kvùli pøedèasné úmrtnosti nebo nemocnosti 
v dùsledku kuøáctví; 

•  škody na státním majetku zpùsobené požáry zapøí-
èinìnými kuøáctvím, které ve svém dùsledku zna-
menají nižší pøíjmy státní pokladny, aś už se jedná 
o poškozený státní nebo soukromý majetek, který byl 
souèástí ekonomického kolobìhu, tedy byl zárukou 
zisku vèetnì zisku státní pokladny v podobì daní;

•  náklady na likvidaci požárù zpùsobených kuøác-
tvím. 

První tøi položky byly zahrnuty i do kalkulace Su-
chopára (20). Urèení celkového snížení tvorby HDP 
v dùsledku kuøáctví je rozšíøeno o snížení tvorby HDP 
kvùli pøedèasné úmrtnosti a úrazùm zavinìným požáry 
zpùsobenými kuøáctvím. Dùchody vyplacené v dùsledku 
kuøáctví a škody na státním majetku zpùsobené požáry 
vzniklými kvùli kuøáctví byly uvažovány jako nepøímé 
náklady na kuøáctví stejnì jako v zahranièních studiích 
(2, 11, 12). Také ušlé danì z pøíjmu osob byly uvažovány 
pøi kalkulaci nákladù ze státního rozpoètu stejnì jako 
v nìkolika zahranièních studiích (8, 17). Na stranì kalku-
lace výdajù se práce blíží spíše zahranièním studiím (2, 8, 
11, 12, 17) a k pøístupu Svìtové banky a WHO (25).

K vyèíslení jednotlivých položek byla použita data 
a údaje z Ministerstva vnitra, 2001–2004 (18); ÚZIS, 
2003 (21); ÚZIS, 2004 (22); ÈSÚ, 2003 (6); ÈSÚ, 2004 
(7); Suchopára (20), informace z øeditelství Celní sprá-
vy ÈR z roku 2006 (15) a atributivní rizika mortality 
a morbidity (9).

Výsledky

Pøíjmy státního rozpoètu: v r. 2003 bylo v ÈR pro-
dáno 30 miliard cigaret (21); z dùvodù absence údajù 
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nejoblíbenìjších znaèek, 40 Kè za krabièku (20 kusù) 
a odhad roèní tržby spoèítán na 60 mld Kè. DPH i spo-
tøební daò èinily v r. 2003 22 %. Podle údajù Celní správy 
bylo v r. 2003 na clech z dovozu tabáku a tabákových 
výrobkù zaplaceno celkem 326 mil Kè. Výše danì ze 
ziskù tabákového prùmyslu zaplacená do státního 
rozpoètu byla pøevzata ze studie PM. Èástka ušetøená 
za starobní dùchody kuøákù, kteøí v prùmìru umírají 
døíve než nekuøáci, byla spoèítána jako souèin poètu 
pøedèasnì zemøelých v dùsledku kouøení, prùmìrného 
roèního starobního dùchodu a prùmìrného poètu let, 
po která je starobní dùchod vyplácen. Celkový výsledek 
je nutno pokládat za nadhodnocený, protože hodnota 
penìz, které se ušetøí v budoucnosti, se vlivem inflace 
snižuje.

Výdaje ze státního rozpoètu: do výpoètu výše ušlé 
danì z pøíjmu osob vstupuje poèet zemøelých v r. 2003 
kvùli kouøení, vypoèítaný z poètu zemøelých (pro kaž-

dou vìkovou skupinu) za rok 2003 a atributivního 
rizika pøedèasných úmrtí v produktivním vìku (20 až 
64 let). Zjištìný poèet ztracených produktivních let byl 
vynásoben 15 % prùmìrné danì z prùmìrného platu 
(po odeètení odpoèitatelné položky 3170 Kè) a údaj za 
mìsíèní èástku byl pøepoèítán na roèní ztrátu. Výsledná 
hodnota tohoto ukazatele je podhodnocena, protože 
do poètu obìtí jsou poèítáni jen zemøelí na nìkterá 
onemocnìní v dùsledku kouøení. Obdobnì byly vypoèí-
tány i hodnoty ušlé danì z výdìlku v dùsledku èastìjší 
nemocnosti kuøákù.

Pro urèení ztráty na HDP z dùvodù pøedèasné úmrt-
nosti byla použita výše HDP v r. 2003 (2 577,1 mld Kè), 
HDP na osobu v produktivním vìku (385 807 Kè), poèty 
zemøelých kvùli kouøení a poèty ztracených let produk-
tivního života (20 až 59 let). Pøi kalkulaci ztrát v dùsled-
ku kouøení byla zapoèítána jen ètvrtina ztráty HDP po 
všechny ztracené roky, a tím byla kompenzována sku-
teènost, že HDP pro sledované období je snížen i o ztrá-

Tab. 1: Pøíjmy a výdaje státní pokladny ÈR v dùsledku kuøáctví

Druh zisku Zisk v mld Kè Druh ztráty Ztráta v mld Kè

DPH a spotøební daò 39,272 Náklady na zdravotnictví 18,148

Cla 0,326 Nemocenské dávky 4,4

Daò ze zisku tabákového prùmyslu 0,747 Invalidní dùchody vyplacené v dùsledku kuøáctví 5,384

Ušetøené starobní dùchody 
(pøedèasná úmrtnost)

8,86
Vdovské a vdovecké dùchody vyplacené 
v dùsledku kuøáctví 

13,596

Sirotèí dùchody vyplacené v dùsledku kuøáctví 0,638

Snížení HDP (pøedèasná úmrtnost) 16,9

Ušlé danì z pøíjmu osob (pøedèasná úmrtnost) 4,583

Snížení HDP (nemocnost) 0,1

Ušlé danì z pøíjmu osob (nemocnost) 0,025 638

Škody na státním majetku 
(požáry vzniklé kvùli kuøáctví)

0,002 550

Likvidace požárù zpùsobených kuøáctvím 0,036 939

Snížení HDP 
(pøedèasná úmrtí pøi kuøáckých požárech) 

0,023 727

Snížení HDP (úrazy pøi kuøáckých požárech) 0,000 103

Ušlé danì z pøíjmu (pøedèasná úmrtí pøi požárech 
zpùsobených kuøáctvím) 

0,006 134

Ušlé danì z pøíjmu 
(úrazy pøi požárech zpùsobených kuøáctvím) 

0,000 026 520

Nemocenské dávky vyplacené hasièùm 
v dùsledku kuøáctví

0,000 306

CELKEM 49,205 63,84543

ZISK/NÁKLADY –14,639 +14,639
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ty z pøedchozích let. Dále pro výpoèet ztráty za první 
a poslední ztracený rok byly zahrnuty pouze polovièní 
hodnoty (vzhledem k rozložení úmrtí bìhem kalendáø-
ního roku). Obdobným zpùsobem byl poèítán výpadek 
HDP z dùvodù èastìjší nemocnosti kuøákù s použitím 
atributivního rizika morbidity 15 %. 

Nemocenské dávky vyplacené nemocným kuøákùm 
byly spoèítány jako podíl všech vyplacených nemocen-
ských dávek (NDC) a poètu všech zameškaných pracov-
ních dnù (PZDC), vynásobený souèinem atributivního 
rizika nemocnosti (15 %). Stejné atributivní riziko bylo 
použito i pøi kalkulaci výdajù za invalidní, vdovské 
a sirotèí dùchody vyplacené v dùsledku nemocí a úmrtí 
kuøákù. 

Údaje o škodách na státním majetku zpùsobených 
požáry prokazatelnì zavinìnými kouøením kolísaly 
v letech 2000 až 2004 v rozpìtí 1,24 % až 3,11 % z celko-
vých škod zpùsobených požáry (43,144 mld Kè v r. 2003) 
s výjimkou r. 2003, kdy byl podíl mimoøádnì vyšší 
(7,13 %); proto pro výpoèet podílu škod byla použita 
prùmìrná hodnota za pìtileté období, tj. 3,3 %. K tomu 
byl pøipoèten podíl škod na obecním majetku, který 
èinil 2,61 %. Pøi výpoètech ztrát vynaložených v sou-
vislosti s požáry se vycházelo z rozpoètu na èinnost 
Hasièského záchranného sboru (5,945 mld Kè v r. 2003), 
z údajù o poètech ranìných a pøedèasnì zemøelých pøi 
požárech s použitím výše citovaných pøepoètù na ztra-
cená léta produktivního života, prùmìrného poètu dní 
pracovní neschopnosti a prùmìrné výše nemocenské 
dávky (ve výši 100 % prùmìrné mzdy hasièù, neboś šlo 
o pracovní úrazy).

Celkové výsledky analýzy dopadù kuøáctví v ÈR na 
státní rozpoèet jsou uvedeny v tab. 1. Studie dospìla 
k závìru, že kvùli kuøáctví v roce 2003 ztratila Èeská 
republika celkem 15 mld Kè. 

Diskuse

V souèasné dobì kouøí v ÈR asi tøetina dospìlé popu-
lace. Je všeobecnì akceptován názor, že kouøení prokaza-
telnì pøispívá ke 25 onemocnìním. Na nemoci související 
s kouøením umírá polovina kuøákù, z nich polovina 
v produktivním vìku; ztrácejí tak 20–25 let života. 

Kuøáctví má v Èeské republice, podobnì jako v jiných 
zemích, negativní vliv na státní ekonomiku, a to zejmé-
na kvùli nákladùm na zvýšené výdaje zdravotnictví 
pøi péèi o èastìji nemocné kuøáky a sociální na øešení 
následkù pøedèasnì zemøelých kuøákù. Vyèíslitelné 
jsou i nìkteré hmotné škody zpùsobené kuøáky i eko-
nomické ztráty, které vyplývají z nižší produktivity 
práce a snížené tvorby národního dùchodu kuøáky, 
kteøí nemohou pracovat v dùsledku poškození zdraví 
kouøením, nebo úmrtím v produktivním vìku. Zapoèí-
távání daní z výroby a prodeje tabákových výrobkù do 
pøíjmové složky, za kterou by pøi radikálním omezení 
kouøení nebyla náhrada, není zcela správné; zrušením 
výroby a prodeje tohoto zboží by výrobci a spotøebitelé 
pøešli na jiný druh, ze kterého by stát získával danì, 
a pokud by produkt nebyl zdraví škodlivý, nemìla 
by státní pokladna ztráty z likvidace následkù jeho 
používání.

Na stranu výdajù státní pokladny kvùli kuøáctví 
lze podle našeho názoru zapoèítat i další položky, 
které je však pro nedostatek pøesných údajù a dat 

nesnadné vyèíslit nebo je pravdìpodobné, že by byly 
mezi ostatními miliardovými náklady zanedbatelné; 
napøíklad: 

• náklady spojené se snížením kvality života; 
•  zvýšené náklady na údržbu pracovišś a domácností, 

kde se kouøí; 
•  náklady na stres nemocných, umírajících a jejich 

blízkých; 
•  škody zpùsobené autonehodami zavinìnými kuøác-

tvím, náklady na jejich odstranìní a zameškané 
pracovní dny, léèení, nemocenské dávky, nižší pro-
duktivita, trvalé následky s nutným invalidním 
dùchodem nebo pøedèasná úmrtí v dùsledku tìchto 
nehod;

•  lázeòské pobyty hrazené pacientùm, kteøí trpí 
onemocnìními s vysokým atributivním rizikem 
kuøáctví; 

•  únik daní kvùli èernému obchodování s cigareta-
mi; 

•  zvýšené náklady na úklid veøejných prostranství; 
•  ušlý pøíjem státní pokladny kvùli nižší produktivitì 

kuøákù;
•  výdaje na udržení pøi životì a léèbu pøedèasnì naro-

zených a novorozencù s nízkou porodní hmotností 
v dùsledku kuøáctví, na péèi o dìti s trvalými násled-
ky prenatální expozice; 

•  výdaje na léèbu dìtí z kuøáckých rodin, které jsou 
èastìji nemocné.

Pokud by tedy byla v ÈR aplikována komplexní pro-
tikuøácká politika, byly by pro státní pokladnu zachrá-
nìny danì z pøíjmu pøedèasnì zemøelých, kteøí by dále 
tvoøili HDP. V budoucnosti by jim pravdìpodobnì byly 
vypláceny starobní dùchody. Náklady na zdravotní 
péèi, které by na nì byly vynaloženy v budoucnosti, je 
možno ve výpoètech zanedbat, protože se dostateènì 
kompenzují tìmi náklady, které by byly vynaloženy na 
léèbu nemocí zpùsobených kouøením v jejich mlad-
ším vìku. Ve státním rozpoètu by dále byly ušetøeny 
vdovské a sirotèí dùchody vyplácené kvùli pøedèasné 
úmrtnosti. 

Nejefektivnìjším a nákladovì nejvýhodnìjším nástro-
jem na snížení kuøáctví je zvýšení cigaretových daní: mìní 
kuøácké návyky a chování mnoha lidí a vede k nekouøe-
ní pøedevším mladé lidi. Vedle zdravotních, sociálních 
a humánních hledisek má omezení kuøácké epidemie 
i aspekt ekonomický. Zvýšení cigaretových daní zvyšuje 
pøíjmy státu a stejnì jako všechny ostatní protikuøácké 
nástroje všeobecnì nesnižuje poèet pracovních pøíležitos-
tí. Domnìnka nìkterých ekonomù, že by nižší cigaretové 
danì mohly øešit problém ilegálního obchodování s ciga-
retami, nebyla potvrzena a je podle výsledkù zahranièních 
výzkumù mylná.

Závěry

Výdaje státního rozpoètu ÈR kvùli kuøáctví jsou vyšší 
než její pøíjmy z kuøáctví. Bylo zjištìno, že kvùli kuøáctví 
a kvùli jím zavinìným pøedèasným úmrtím v prùbìhu 
jednoho roku pøichází státní ekonomika o 64 mld Kè, 
v položce pøíjmù jsou èástky 49 mld Kè. 

Lze pøedpokládat, že i v ostatních letech jsou pøí-
jmy a výdaje podobné, tedy i podobné ztráty, které 
jsou hrazeny ze státní pokladny na likvidaci následkù 
kouøení.
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